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สารคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.อิราวัฒน� ชมระกา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ไดดําเนินงานโดยยึดแนวปฏิบัติ
ตามยทุธศาสตรของมหาวทิยาลยั แผนยทุธศาสตรจงัหวดัและยทุธศาสตรของชาตไิวดงันี ้คอื 
“เปนผูนาํดานการจัดการ มมีาตรฐานการศึกษา มุงพฒันาอยางตอเนือ่ง” ซึง่มพีนัธกิจ 5 ดาน
ไดแก ผลิตบณัฑติทีม่คีณุภาพ มคีณุธรรมและกาวทันตอกระแสการเปลีย่นแปลง สรางและพฒันา
ระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการ 
เทคนิคการสอนและการวัดผล การวิจยั พนัธกิจสัมพันธ และการบริการวิชาการ มกีารพัฒนา
บคุลากรสายสนับสนนุ เพือ่พฒันางานดานการบริหารจัดการและการสนับสนนุดานการเรียน
การสอน การพฒันาบณัฑติใหมคีณุลกัษณะสอดคลองตามความตองการของสงัคมในศตวรรษ
ที่ 21 คณะสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัย เพื่อสรางองคความรูดวยการวิจัย มุงความ
เปนเลิศทางการจัดการ พรอมทั้งบูรณาการสูการเรียนการสอนถายทอดสูชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ มกีารขยายการใหบรกิารวิชาการและความรวมมอืในระดับประเทศและนานาชาติ 
สงเสริมสนับสนนุการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและโครงการตามแนวพระราชดําริ

การดาํเนนิงานของคณะฯ ในรอบปงบประมาณ 2559 ทีผ่านมาเกิดผลสําเรจ็ลลุวงดวยดี 
ซึ่งเปนผลมาจากความรวมมือ รวมใจ การเสียสละ จากทุกฝายของบุคลากรทั้งในคณะ 
นอกคณะ และนักศึกษาของคณะ โดยการดําเนินงานและกิจกรรมท้ังหลายสงผลดีตอการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาบุคลากรและพัฒนาคณะ ซึ่งผลงานที่เกิดขึ้นและสงผลดี
ตอคณะท้ังหมดที่กลาวมากระผมขอมอบคุณงามความดีทั้งหมดใหกับทุกๆ คน และหวังวา
บุคลากรของคณะทุกคนจะยังคงเปนผูที่มีสวนรวมกันสรางสรรคกิจกรรม ผลงานท่ีสงเสริม
สนบัสนนุ พฒันาวชิาการและดานตางๆ ทีจ่ะสงผลดตีอการจดัการเรยีนการสอนตอนกัศกึษา 
คณะวิทยาการจัดการ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถตอไป เพื่อใหบัณฑิตมีคุณภาพ
ออกไปรับใชสังคมและประเทศชาติไดอยางเต็มความสามารถตอไป

 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อิราวัฒน ชมระกา
 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ



สารรองคณบดีฝ�ายวิชาการ
ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.กิ่งดาว จินดาเทวิน

ในรอบปการศึกษา 2559 ที่ผานมา ฝายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ 
มีพันธกิจที่สําคัญ คือ การสรางคน ที่มีทั้งองคความรูและคุณงามความดี เพื่อให
ไดคณุคาทีพ่งึเกิดกับบคุคลและสังคม ตัง้แตการสรางหลักสูตร การจัดกระบวนการ
เรียนการสอน การสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาทางดานวิชาการ การวิจัย 

การบริการวิชาการ ตลอดจนทักษะตางๆ ใหแกนักศึกษา เจาหนาที่และคณาจารย 
โดยเนนการใหโอกาสในการเรียนรูและความรวมมือของทุกคนทุกฝายในคณะ 
ทั้งนี้ไดตระหนักถึงความเปนมหาวิทยาลัยเพื่อทองถิ่นดวย จึงไดมีการบูรณาการ
ดานวชิาการกบัโครงการและกจิกรรมตางๆ ทีเ่ปนประโยชนสามารถสนองความตองการ 
ความรวมมือและการเรียนรูรวมกับชุมชนในทองถ่ิน ทั้งในจังหวัดอุตรดิตถและ

จังหวัดใกลเคียง สิ่งเหลาน้ียอมสะทอนไดถึงศักยภาพของบุคลากรทุกคนในคณะ
ไดเปนอยางด ีอยางไรกต็ามในทกุขัน้ตอนของการทาํงานภาวะความเสีย่งยอมเกดิ
ขึ้นได จึงตองหม่ันทบทวนเพื่อรักษามาตรฐานและคุณภาพทางการศึกษา เพื่อให
สามารถสนองตอบความคาดหวังของตนเองและสังคมไดอยางแทจริง

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิ่งดาว จินดาเทวิน
 รองคณบดฝีายวชิาการคณะวทิยาการจัดการ



ผู�ช�วยศาสตราจารย�สินีนาถ วิกรมประสิทธิ
สารรองคณบดีฝ�ายบริหาร

คณะวิทยาการจัดการ ไดพัฒนาพันธกิจอยางตอเนื่องและสอดคลองตาม
วิสัยทัศน พันธกิจ ทิศทางของมหาวิทยาลัย และทิศทางการพัฒนาคณะฯ ภายใต
กรอบการบริหารงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีธรรมาภิบาล 
โปรงใส ตรวจสอบได และใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา และในดานการ
บรหิารจดัการการศกึษาไดเนนความสาํคญักบัผูเรยีน ฝกใหผูเรยีนเปนผูมคีวามคดิ
ริเร่ิมสรางสรรค มีหองเรียนและการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย สนับสนุน
ใหนักศึกษาไดมีโอกาสในการพัฒนาความรูในเวทีการแขงขันตางๆ ทั้งในระดับ
ภูมิภาคและระดับประเทศ การมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอสังคม เพราะคณะฯ 
เช่ือวา “ความรูจะเปนสิง่สาํคญัท่ีจะชวยผลกัดันและพัฒนาทําใหนกัศึกษาเปนคนดี 
คนเกงได” ในการดําเนินงานของคณะไดรับความรวมมือรวมแรงของบุคลากรของ

คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษาและผูที่มีสวนเก่ียวของทุกฝายท่ีอุทิศตนในการ

ทํางานเปนอยางดี และมีความมุงมั่นที่จะขับเคลื่อนใหคณะวิทยาการจัดการ
กาวไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนตอไป 

ทายสุดน้ี ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีมีสวนรวมในการผลิตผลงานของ

คณะวิทยาการจัดการและขอขอบคุณมหาวิทยาลัย และหนวยงานตางๆ ที่ไดให
ความรวมมือและสนับสนุนพันธกิจของคณะฯ ดวยดีเสมอมา

 ผูชวยศาสตราจารยสินีนาถ วกิรมประสิทธิ

 รองคณบดีฝายบริหารคณะวิทยาการจัดการ



อาจารย�ชนทิรา ไทยพยัคฆ�
สารรองคณบดีฝ�ายกิจการนักศึกษา

ในรอบปการศึกษา 2559 ทีผ่านมาฝายกจิการนกัศึกษา ไดมุงมัน่ตัง้ใจปฏบิตัิ
กิจกรรมตางๆ ทั้งของคณะและของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจอยางเต็มกําลัง 
ความสามารถเพือ่เปนการสรางความสมัพนัธทีด่ ีสรางคุณธรรม เปนการทาํนบุาํรงุ
ศิลปวัฒนธรรม และสงเสริมกิจกรรมตามแนวทางของหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
มุงหวงัใหบคุลากรของคณะเปนผูมจีติสาํนกึทีด่ ีเปนคนดขีองสงัคมและผูมคีณุธรรม 
ภายใตการสนบัสนุนของผูบรหิารและโดยความรวมมอืของคณาจารยและนกัศึกษา
ของคณะฯ จนเปนที่ประจักษและไดรับการยอมรับของบุคคลท่ัวไป และบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ในฐานะที่เปนผูรับผิดชอบงานกิจการนักศึกษา
ขอยกความดีความชอบท่ีไดรบัมาท้ังหมดใหแกบคุลากรของคณะวิทยาการจัดการ
ทุกๆ คน

 อาจารยชนทิรา ไทยพยัคฆ
 รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

 คณะวิทยาการจัดการ
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คณะวิทยาการจัดการ เปนสวนราชการหน่ึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
ตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ.2527 ซึ่งขณะนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถมีสภาพเปน
วิทยาลัยครู บุคลากรที่มาบุกเบิกกอตั้งเปนบุคลากรที่ยายมาจากคณะตางๆ ของ
วิทยาลัยครูอุตรดิตถ โดยใชอาคาร 10 ชั้น 3 เปนสํานักงานเลขานุการคณะวิชา และ

ภาควิชาอีก 5 ภาค มีอาจารย 6 ทาน ไดรับแตงต้ังใหรักษาการผูบริหารคณะวิชา 
และเปนอาจารยประจําคณะวิชาดังนี้

อาจารยพงศศักดิ์ อินทรขาว

รักษาการหัวหนาคณะวิชาวิทยาการจัดการ 
และหัวหนาภาควิชาการตลาด
อาจารยสัมพันธ พูนนารถ

รักษาการรองหัวหนาคณะวิชาวิทยาการจัดการ เลขานุการคณะวิชา 

และรักษาการหัวหนาภาควิชาสื่อสารและการประชาสัมพันธ
อาจารยทวิทย กลางณรงค
รักษาการหัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตร

อาจารยบุญเรือน กลางณรงค
รักษาการหัวหนาภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ
อาจารยสมศรี จิระพัฒนชัย

รักษาการหัวหนาภาควิชาการเงินและการบัญชี
อาจารยกัลยา ดํารงศิริ
เปนอาจารยประจําคณะวิชาวิทยาการจัดการ

ประวัติ
Faculty of

Management Sciences
Uttaradit Rajabhat

University 



คณะวชิาวทิยาการจดัการดาํเนนิงานใหบรกิารการศกึษาเรือ่ยมา จนถงึวนัที ่17 
เมษายน พ.ศ.2529 จึงไดมีประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาใหคณะวิชาวิทยาการ
จัดการเปนคณะวิชาตามกฎหมาย หลังจากน้ันจึงมีการเลือกตั้งผูบริหารดังนี้

พ.ศ.2530-2534
อาจารยสัมพันธ พูนนารถ เปนหัวหนาคณะวิทยาการจัดการ
พ.ศ.2534-2537 
อาจารยพลอย เจริญสุข เปนหัวหนาคณะวิทยาการจัดการ
พ.ศ.2538 
วทิยาลยัครไูดเปลีย่นสถานภาพเปนสถาบนัราชภฏัตามพระราชบญัญตัสิถาบนั
ราชภฏั พ.ศ.2538 คณะวชิาวทิยาการจดัการ จงึเปลีย่นชือ่เปน “คณะวิทยาการ
จัดการ”
พ.ศ.2538 
ผศ.พลอย เจริญสุข เปนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
พ.ศ.2538-2542 
อาจารยสนาม แกวศรีนาก เปนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
พ.ศ.2542-2546 
อาจารย ดร.วิวรรธน มุขดี เปนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

พ.ศ.2546-2547 

อาจารยสุนทร สุขไทย เปนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
พ.ศ.2547 
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถไดเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ตั้งแตวันท่ี 15 มิถุนายน 2547 เปนตนมา 

พ.ศ.2548-2552
ผศ.สุนทร สุขไทย ดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
พ.ศ.2552-2556 

ผศ.มาณี ชูเอียด ดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
พ.ศ.2556-ปจจุบัน

ผศ.ดร.อิราวัฒน ชมระกา ดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
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เนือ่งจากพระราชบญัญตัสิถาบนัราชภฏั พ.ศ.2538 เปดโอกาสใหคณะสามารถ
ปรับปรุงการบริหารจัดการไดตามความเหมาะสม เมื่อวันที่ 1-2 เมษายน พ.ศ.2540 
คณะวทิยาการจดัการไดจดัใหมกีารสมัมนาทางวชิาการเรือ่ง “คณะวทิยาการจดัการ
บนเสนทางมืออาชีพ” ณ สรการฤทธิรณรีสอรท อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ผลจาก
การสัมมนาทําใหผูบริหาร คณาจารย และเจาหนาที่ของคณะวิทยาการจัดการ ตกลง
พรอมใจยกเลิกภาควิชาตางๆ และใชวธิกีารบริหารจัดการแบบโปรแกรมวิชาเปนตนมา 
โดยยึดหลักการบริหารจัดการคณะเพ่ือ “คุณภาพองครวม” (TQM : Total Quality 
Management)

จากนัน้ในเดอืนตลุาคม พ.ศ.2541 คณะวทิยาการจดัการ สถาบนัราชภฏัอตุรดติถ 
ไดเขาสูโครงการจดัระบบบรหิารงานคุณภาพตาม ISO 9002 : 1994 โดยมคีณุณวุฒัน 
จันทรถาวร Auditor จากบริษทั Kualitas Services Ltd. เปนบริษทัท่ีปรกึษาในโครงการ
พฒันาระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 ภายใตการสนับสนุนของสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) เขามาแนะนําการจัดทําเอกสารคุณภาพและทบทวน
ความเขาใจ ISO 9002 : 1994 ตามขอกําหนด พรอมทั้งวางแผนการดําเนินงาน
ในการใชระบบและการตรวจติดตามคุณภาพภายใน และไดรับการรับรองมาตรฐาน 
ISO 9002 : 1994 จากองคกรสากล BVQI เมื่อวันที่ 26 กุมภาพนัธ 2544 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 หมวด 6 วาดวยมาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับ ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพ

ภายในและระบบการประกันคณุภาพภายนอก สาํหรบัการประเมินคณุภาพภายนอก 

กําหนดใหมีองคกรหนึ่งข้ึนมารับผิดชอบดูแล ไดแก สํานักงานรับรองมาตรฐาน
และการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกของ

สถานศกึษาทกุแหงอยางนอยหนึง่คร้ังในทกุ 5 ป และเมือ่วนัที ่11-13 ธนัวาคม 2545 
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถไดรับการตรวจประเมินภายนอกเปนครั้งแรกจากสํานักงาน
รบัรองมาตรฐานและการประเมินคณุภาพการศึกษา (สมศ.) โดยไดรบัผลการประเมิน

ในระดับ AAA

ในเดือนพฤษภาคม 2547 คณะวิทยาการจัดการไดดําเนินการพัฒนาระบบ

การประกนัคณุภาพของคณะใหสอดคลองกบัมาตรฐานการประกนัคณุภาพการศกึษา
ระดบัอุดมศกึษาของสาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา (สมศ.) 
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หลักเกณฑการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา มาตรฐานการรับรองผลการปฏิบัติราชการของสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) และมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2000 

ทัง้ทางดานพนัธกจิของคณะและนโยบายของมหาวิทยาลยัราชภัฏอตุรดติถ เพือ่รกัษา
มาตรฐานการประกันคณุภาพการศึกษาของคณะและระบบการบรหิารงานคณุภาพไว 
ตลอดจนมีการปรับปรุงประสิทธิผลอยางตอเนื่อง

ป พ.ศ.2547 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ

โปรดเกลาฯ ลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 

ซึ่งไดนําประกาศลงในพระราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 14 มิถุนายน 2547 และมีผล
บงัคบัใชตัง้แตวนัที ่15 มถินุายน 2547 เปนตนไป มผีลทําใหสถาบันราชภัฏทัว่ประเทศ
ไดกาวสูการเปนมหาวิทยาลยัราชภัฏ ชาวราชภัฏรวมสาํนกึในพระมหากรุณาธคิณุ

ในปการศึกษา 2558 คณะวิทยาการจัดการต้ังอยูที่บริเวณชั้น 2 อาคาร 10 
หมายเลขโทรศัพท 0-5541-6601-20 ตอ 1500-1504 โทรสาร 0-5541-6601-20 

ตอ 1505, 0-5541-6623 และหมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่ 08-9961-7441-6
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เปนหวัลกูศร 4 ส ีทีแ่สดงถงึศาสตรสาขาหลกัของคณะวทิยาการจดัการ 4 หลกัสูตร 
โดยหัวลูกศรตางมุงตรงไปที่ตัวอักษรยอของคณะ (FMS) ภายในมีสัญลักษณ URL 

ที่แสดงเว็บไซตของคณะเพื่อการเขาถึงขอมูลไดงายจากทั่วทุกมุมโลก ลอมรอบดวย

ชือ่คณะ ชือ่มหาวิทยาลัยทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มคีวามหมายวาคณะของเรา

จะกาวไปขางหนาอยางม่ันคงและตอเน่ืองทุกทศิทาง โดยทุกๆ หลกัสูตรมีการดําเนินงาน
ที่สอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจของคณะ ตลอดจนมหาวิทยาลัย 
ซึ่งหัวลูกศร 4 สี มีความหมายดังนี้

1. สีชมพู  หมายถึง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

2. สีฟาเทา หมายถึง หลักสูตรการบัญชีบัณฑิต
3. สีนํ้าเงิน หมายถึง หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

4. สีเขียวปกแมลงทับ หมายถึง หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

สัญลักษณประจําคณะ
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สีประจําคณะ

สัญลักษณประจําหลักสูตร

FMS

สีฟ�านํ้าทะเล

บริหารธุรกิจ

บัญชี

เศรษฐศาสตร�

นิเทศศาสตร�
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สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําคณะ

พระพิฆเนศ มหาเทพแหงศาสตรและศิลปที่คนไทยนับถือวาเปนเทพเจาแหง
ความรู เปนผูมปีญญาเปนเลศิ ปราดเปรือ่งในศลิปวทิยาทกุแขนง เปนสัญลกัษณแหง

ความรูและปญญาท่ียิ่งใหญ
ความหมายทางสัญลักษณ รูปกายท่ีอวนพี หมายถึง ความอุดมสมบูรณ เศียร

ที่เปนชาง หมายถึง ผูมีปญญามาก ตาที่เล็ก หมายถึง ความสามารถในการมอง 
แยกแยะสิ่งถูกผิด หูและจมูกที่ใหญ หมายถึง การมีสัมผัสพิจารณาที่ดีเลิศ

พระพิฆเนศสามเศียรปางประทานพร เปนปางดานอัจฉริยภาพท่ีสงผลใหกับ

ผูบูชาทุกทานมีสติปญญาเฉลียวฉลาด ประสบความสําเร็จ มั่งคั่งรํ่ารวยตลอดกาล 
นอกจากน้ี พระพิฆเนศสามเศียรปางประทานพร ยังเหมาะสําหรับผูที่ทํางานดาน
หนังสือ ตํารา วิชาการ และสถานศึกษาเปนอยางมาก

เม่ือวันอังคารท่ี 12 มกราคม พ.ศ.2553 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอตุรดติถ จงึไดทาํพธิจีดัต้ังและบวงสรวง “พระพฆิเนศสามเศียรปางประทานพร” 
เพื่อเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําคณะ เปนที่ยึดเหน่ียวและศูนยรวมจิตใจของคณาจารย 
บุคลากร และนักศึกษา

พระพิฆเนศสามเศียร
ปางประทานพร
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1. จัดการศึกษาโดยมุงผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม รับผิดชอบ
สังคม สิ่งแวดลอม มีคุณลักษณะและคุณภาพตามความตองการ
ของตลาดแรงงาน ทองถิ่น สังคม และประเทศชาติ 

2. สรางผลผลิตดานการวิจัยและพัฒนาใหเกิดองคความรูเพ่ือพัฒนา 
การเรียนการสอน ตลอดจนนำไปใชใหเกิดประโยชนตอชุมชน ทองถ่ิน
สังคม และประเทศชาติ 

3. บริการวิชาการแกชุมชน ทองถิ่น สังคม โดยเนนการมีสวนรวม 

4. ทำนุบำรงุ สบืสาน เผยแพรศลิปวฒันธรรม ขนบธรรมเนยีม ประเพณี
ในทองถิ่น ตลอดจนโครงการตามแนวทางพระราชดำริ 

5. เปนผูนำดานการบริหารจดัการท่ีด ีมรีะบบ โปรงใส และตรวจสอบได 

คณะวิทยาการจัดการเปนองคกรช้ันนำดานการจัดการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏในเขตภาคเหนือ 

เปนผูนำดานการจัดการ มีมาตรฐานการศึกษา มุงพัฒนาอยางตอเน่ือง

ความรูเชีย่วชาญ ผสานคณุธรรม นำสมยัในสงัคม เหมาะสมมืออาชีพ 

ปรัชญา 

วิสัยทัศน� 

นโยบายคุณภาพ 

พันธกิจ 
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ที่ปรึกษาคณบดี คณะกรรมการประจำคณะ 

คณะกรรมการบริหาร 

รองคณบดี 
ฝายวิชาการ 

หลักสูตร 

รองคณบดี 
ฝายกิจการ 
นักศึกษา 

งานจัดการ 
ความรู 

ผูชวยคณบดี 
(งานสหกิจศึกษา) 

ผูชวยคณบดี 
(งานประกันคุณภาพ) 

รองคณบดี 
ฝายบริหาร 

หนวยจัดการ 
งานวิจัยและ 
บริการวิชาการ 

งานสารสนเทศ 

โครงสร�างการบริหารงาน คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ� ป� 2559 

โครงสร�างการบริหารงาน ฝ�ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ� ป� 2559 

คณะวิทยาการจัดการ 
(คณบดี) 

รองคณบดีฝายวิชาการ 

โครงสร�างการบริหารงาน 
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โครงสร�างการบริหารงาน ฝ�ายบริหาร คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ� ป� 2559 

งานนโยบาย 
และแผน 

งานประชาสัมพันธ 
และอัตลักษณ 

งานบริหาร 
งานทั่วไป 

งานบริหาร 
บุคคล 

สำนักงานคณบดี 

รองคณบดีฝายบริหาร 

โครงสร�างการบริหารงาน ฝ�ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ� ป� 2559 

งานสงเสริมกิจกรรม 
นักศึกษา 

งานศิษยเกาและ 
กิจการพิเศษ 

งานสงเสริม 
ศิลปวัฒนธรรมและ 
โครงการตามแนว 

พระราชดำริ 

รองคณบดี 
ฝายกิจการนักศึกษา 
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โดยใชเทคนิค SWOT 

การวิเคราะห�สภาพแวดล�อม 
ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ� 

1. บคุลากรของคณะมีความรูความสามารถเฉพาะทางและเหมาะสมตอการปฏบิตังิาน
2. มีแผนการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง เชน การสนับสนุนใหบุคลากรศึกษาตอ

ในระดับที่สูงขึ้น และสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการเพ่ิม
มากขึ้น

3. มีสาขาวิชาท่ีหลากหลายทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
4. บัณฑิตมีคุณภาพและเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน
5. มีการสรางความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย

6. หนวยจดัการงานวจิยัมกีารสงเสรมิใหบคุลากรทาํงานวจิยัทัง้หนวยงานภายในและ
หนวยงานภายนอกมากข้ึน

จุดแข็ง (Strengths) จุดแ
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1. การสรางเครอืขายเชือ่มโยงความสัมพนัธระหวางคณะกับศษิยเกามนีอยและไมตอเนือ่ง

2. สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนไมเพียงพอและไมเอื้อตอการเรียนการสอน

3. ภาระงานอ่ืนนอกเหนือการสอนสงผลกระทบตอประสทิธภิาพการจัดการเรียนการสอน

4. บุคลากรขาดการทํางานในเชิงรุก และขาดกระบวนทัศนใหมในการแกปญหา/หรือ
คณะขาดการกระตุนและสงเสริมความคิดสรางสรรค และการทํางานในเชิงรุกใหกับ
บุคลากร

5. สดัสวนคณุวฒุแิละตาํแหนงทางวิชาการของอาจารยไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

จุดออน (Weaknesses) จดุอ

Faculty of Management Sciences 
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1. ความตองการของตลาดแรงงาน สงผลตอการเปดโอกาสใหคณะฯ สามารถจัดการศกึษา
ไดหลากหลาย

2. การดาํเนนิงานภายใตนโยบายภาครฐัทีใ่หการสนบัสนนุดานการบรหิารจดัการอดุมศกึษา 
สงผลตอความคลองตัวดานการบริหารจัดการ

3. ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนระบบการใหเงินกูยืม (กยศ.) เปนการเปดโอกาสใหกับ
นักศึกษามากข้ึน

4. การขยายตัวทางเศรษฐกิจทําใหเกิดความตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถ
และทักษะในวิชาชีพมากขึ้น

5. การเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทาํใหมกีารแลกเปล่ียนอาจารยผูสอน/นกัศกึษา
เพ่ิมมากขึน้ รวมทัง้วชิาชพีเสรใีนอาเซยีนทีส่ามารถเคลือ่นยายฝมอืแรงงานได ซึง่อยู
ในหลักสูตรที่คณะเปดสอน

6. มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและหลากหลายมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและ
การบริหารจัดการเพิ่มมากขึ้น

7. ชุมชนและทองถ่ินเปดโอกาสใหคณะมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและฝกประสบการณ

โอกาส (Opportunity) 

ภาวะคุกคาม (Threats) 

โอก

ภาว

1. การเปดการศึกษาแบบเสรี ทําใหมีการแขงขันทางการศึกษามากข้ึน

2. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสงผลตอรูปแบบการเรียนการสอน
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ป พ.ศ.2559 

แผนกลยุทธ�คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ� 

ปรัชญา
เปนผูนําดานการจัดการ มีมาตรฐานการศึกษา มุงพัฒนาอยางตอเนื่อง

วิสัยทัศน�
คณะวิทยาการจัดการเปนองคกรชัน้นาํดานการจัดการของมหาวิทยาลยัราชภฏัในเขต
ภาคเหนือ

อัตลักษณ�
ดี เกง มีหลักการสื่อสาร บริหารจัดการสูทองถ่ิน

นิยาม
ด ีหมายถึง การมจีติอาสา มคีณุธรรมและจริยธรรม มนีํา้ใจชวยเหลือสังคม มคีวามคิด
ริเริ่มสรางสรรค มีความออนนอมถอมตน มีความรับผิดชอบ มีความขยันอดทน

เกง หมายถึง มีความรูความสามารถทางวิชาการในสาขาวิชาเอกและวิชาชีพภาษา

ตางประเทศ

มีหลักการส่ือสาร หมายถึง มีการถายทอดที่ดี มีทัศนคติในเชิงบวก สื่อสารใหตรง

ตามวัตถุประสงค

บริหารจัดการสูทองถ่ิน หมายถึง การวางแผน การดําเนินงาน การมีสวนรวมกับ

ชุมชน การบูรณาการกับทองถ่ิน การสรางเครือขาย
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เอกลักษณ�
มุงบริหารจัดการ (Management) สานพันธกิจสัมพันธ (Engagement) สรางสรรค
สูชุมชน (Creative Community)

กลยุทธ�
1. พัฒนาศักยภาพบัณฑิต
2. การบูรณาการพันธกิจสัมพันธสู ความเปนเลิศดานวิจัยและนวัตกรรมอยางมี

สวนรวม
3. มีหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
4. ความพรอมสูประชาคมอาเซียน

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม ทันตอกระแสการเปล่ียนแปลง
2. สรางและพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
3. สงเสริมสนับสนนุการวิจยัและสรางองคความรูสูการเรียนการสอนและการบริการ

วิชาการ
4. สงเสริมสนับสนุนการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการตามแนวพระราชดําริ และ

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5. พัฒนาบุคลากร นักศึกษา และทองถ่ินสูการเปนประชาคมอาเซียน
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วัตถุประสงค�/เป�าประสงค�
1. เพื่อใหมีหลักสูตรที่ไดรับการยอมรับตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
2. เพื่อพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ 

ในศตวรรษท่ี 21
3. สรางเครือขายของนักศึกษาและศิษยเกา
4. เพื่อบูรณาการพันธกิจสัมพันธแบบมีสวนรวม
5. เพื่อใหคณะมีผลงานวิจัย การบริการวิชาการ ที่ตอบสนองตอความตองการของ

ทองถิ่น
6. เพื่อสงเสริม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการตามแนวพระราชดําริ และการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
7. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการคณะใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
8. เพื่อสงเสริมศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
9. เพือ่พฒันาศักยภาพบุคลากร นกัศกึษา ชมุชนทองถ่ินใหมคีวามพรอมสูประชาคม

อาเซียน
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พันธกิจที่ 1
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม ทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลง

เปาประสงค
1. เพื่อใหมีหลักสูตรที่ไดรับการยอมรับตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
2. เพื่อพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ 

ในศตวรรษที่ 21
3. สรางเครือขายของนักศึกษาและศิษยเกา

กลวิธี
1. พัฒนาหลักสูตรใหไดรับการรับรองตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา
2. ออกแบบและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มุงเนนทักษะในศตวรรษท่ี 21
3. สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหนักศึกษาไดแสดงศักยภาพ

ทางวิชาการและวิชาชีพ
4. ผลักดันใหเกิดเครือขายศิษยเกา เพื่อสรางการมีสวนรวมในการพัฒนาคณะ

ตัวชี้วัด
1. จํานวนหลักสูตรที่ไดรับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2. จํานวนกิจกรรม/โครงการในระดับหลักสูตรที่มุงเนนทักษะในศตวรรษที่ 21
3. จํานวนรายวิชาในระดับหลักสูตรที่มีการออกแบบและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
4. จํานวนผลงานนักศึกษาที่ไดรับการยอมรับหรือเผยแพร
5. ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามผลการเรียนรูที่คาดหวัง
6. ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตและการประกอบอาชีพอิสระ
7. จํานวนศิษยเกาที่เขามามีสวนรวมในการพัฒนาคณะ
8. จํานวนกิจกรรม/โครงการที่ศิษยเกาเขามามีสวนรวม

กลยุทธ�ที่ 1  การพัฒนาศักยภาพบัณฑิต 

แผนกลยุทธ�ของคณะวิทยาการจัดการ
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พันธกิจที่ 3
สงเสรมิสนบัสนุนการวจิยัและสรางองคความรู การเรยีนการสอน และการบริการวชิาการ

พันธกิจที่ 4
สงเสรมิสนบัสนนุการทาํนบุาํรงุศลิปวัฒนธรรม โครงการตามแนวพระราชดาํร ิและการอนรุกัษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เปาประสงค
1. เพื่อบูรณาการพันธกิจสัมพันธแบบมีสวนรวม
2. เพื่อใหคณะมีผลงานวิจัยและนําองคความรูประยุกตสูการบริการวิชาการ ที่ตอบสนอง

ตอความตองการของทองถิ่น
3. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการตามแนวพระราชดําริ 

และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

กลวิธี
1. พัฒนาระบบและกลไกในการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ
2. สงเสริมการมีสวนรวมการดําเนินงานพันธกิจสัมพันธ ระหวางเครือขายภายในและ

ภายนอกอยางตอเนื่อง
3. สงเสรมิและสนบัสนนุใหบคุลากรและนกัศึกษามสีวนรวมในการทําผลงานวิจยัท่ีตอบสนอง

ตอความตองการของทองถิ่น
4. ผลักดันใหบุคลากรและนักศึกษานําองคความรูไปประยุกตสูการบริการวิชาการ
5. สงเสรมิใหเกดิกจิกรรม/โครงการเพือ่สรางการมสีวนรวมในการทํานุบาํรุงศลิปวฒันธรรม 

โครงการตามแนวพระราชดําริ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

ตัวช้ีวัด
1. จํานวนกิจกรรม/โครงการท่ีมีการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ
2. จํานวนเครือขายที่มีสวนรวมการดําเนินงานพันธกิจสัมพันธ
3. จํานวนงานวิจัยของบุคลากรและนักศึกษาที่ตอบสนองตอความตองการของทองถ่ิน
4. จํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ
5. จํานวนกิจกรรม/โครงการท่ีสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการตามแนว

พระราชดําริ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

กลยุทธ�ที่ 2  การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ�สู�ความเป�นเลิศ 
  ด�านการวิจัยและนวัตกรรมแบบมีส�วนร�วม 
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พันธกิจที่ 2
สรางและพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

เปาประสงค
1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการคณะใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
2. เพื่อสงเสริมศักยภาพบุคลากร

กลวิธี
1. สรางการมีสวนรวมของบุคลากรในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2. มีระบบประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
3. มีการควบคุม กํากับ ติดตามและรายงานผลการบริหารงบประมาณ
4. สงเสริมและสนับสนนุใหมชีองทางส่ือสารภายในองคกรท่ีเอือ้ตอการบริหารจัดการองคกร

ที่มีประสิทธิภาพ
5. สงเสรมิและสนบัสนนุศกัยภาพของบคุลากรสายวชิาการและสายสนบัสนนุอยางตอเนือ่ง

ตัวชี้วัด
1. รอยละของบุคลากรที่เขามามีสวนรวมในการบริหารงานตามโครงสรางของคณะ
2. ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
3. จํานวนชองทางการสื่อสารภายในองคกรที่เอื้อตอการบริหารจัดการองคกร
4. รายงานผลการใชงบประมาณตามไตรมาส
5. จํานวนกิจกรรม/โครงการที่ชวยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ
6. จํานวนกิจกรรม/โครงการที่ชวยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน
7. รอยละของบุคลากรทีเ่ขารวมกจิกรรม/โครงการพัฒนาศกัยภาพทางวิชาการ หรอืวชิาชีพ
8. บุคลากรสายวิชาการที่เขาสูกระบวนการทําผลงานทางวิชาการ

กลยุทธ�ที่ 3  มีหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
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พันธกิจที่ 5
พัฒนาบุคลากร นักศึกษา และทองถ่ินสูการเปนประชาคมอาเซียน

เปาประสงค
1. เพือ่พัฒนาศักยภาพบุคลากร นกัศกึษา ชมุชนทองถ่ินใหมคีวามพรอมสูประชาคม

อาเซียน

กลวิธี
1. สงเสริมและสนับสนุนใหมีกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

นักศึกษา ชุมชนทองถ่ินใหมีความพรอมสูการเปนพลเมืองอาเซียน
2. สรางเครือขายความรวมมอืระดับบคุลากรหรือองคกร ทัง้ทางวชิาการและวิชาชพี 

เพื่อการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน

ตัวชี้วัด
1. จาํนวนกจิกรรม/โครงการเพือ่พฒันาศกัยภาพของบคุลากร/นกัศึกษา/ชมุชนทองถิน่

ใหมีความพรอมสูการเปนพลเมืองอาเซียน
2. จํานวนผูเขารวมกิจกรรมหรือโครงการ
3. จาํนวนเครอืขายความรวมมอืทางวชิาการและวชิาชีพ เพือ่การพฒันาสูประชาคม

อาเซียน

กลยุทธ�ที่ 4  ความพร�อมสู�ประชาคมอาเซียน 
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คณะผู�บริหารคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ.2559 

คณะผู�บริหาร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อิราวัฒน ชมระกา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิ่งดาว จินดาเทวิน รองคณบดีฝายวิชาการ

ผูชวยศาสตราจารยสินีนาถ วิกรมประสิทธิ รองคณบดีฝายบริหาร

อาจารยชนทิรา ไทยพยัคฆ รองคณบดีกิจการนักศึกษา

อาจารย ดร.ธัญญา จันทรตรง ผูชวยคณบดี

อาจารยอมรรัตน ศรีวิโรจน ผูชวยคณบดี

ประธานหลักสูตร 

1. อาจารยวัชราภรณ อารีรัตนศักดิ์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ

2. อาจารยธิดารัตน เหมือนเดชา ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

  สาขาวิชาการจัดการการเปนผูประกอบการ

3. อาจารย ดร.วิสุทธิ์ สุขบํารุง ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

  สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย

4. อาจารยกมลวรรณ มั่งคั่ง ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

  สาขาวิชาการตลาด

5. อาจารยศรีไพร สกุลพันธ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

6. อาจารยนันทมนัส หอมเพียร ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
7. อาจารยอุษณีย มากประยูร ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พนินท เครือไทย ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

9. อาจารย ดร.ชัชชัย สุจริต ประธานหลักสตูรบรหิารธรุกจิมหาบัณฑติ
10. อาจารย ดร.สุทธิรัตน พลอยบุตร ประธานหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

Faculty of 
Management Sciences

Uttaradit Rajabhat 
University 
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คณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ.2559 

Faculty of 
Management Sciences
Uttaradit Rajabhat 
University 

10. อาจารย� ดร.ธัญญา จันทร�ตรง
 ผูแทนคณาจารย
 กรรมการ
11. อาจารย� ดร.ภาศิริ เขตป�ยรัตน�
 ผูแทนคณาจารย
 กรรมการ
12. รองศาสตราจารย� ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน
 ผูทรงคุณวุฒิ
 กรรมการ
13. นายทวีศักด์ิ ป�งวงศานุรักษ�
 ผูทรงคุณวุฒิ
 กรรมการ
14. นายษกะ ฌานรานนท�
 ผูทรงคุณวุฒิ
 กรรมการ
15. นายนิรันดร บุญชู 
 ผูทรงคุณวุฒิ
 กรรมการ
16. นางนฤมล ฮีมินกูล
 หัวหนาสํานักงานคณบดี 
 กรรมการและเลขานุการ 
17. นางสาวิทตรี อ�อดกัน
 นักวิชาการประกันคุณภาพ
 ผูชวยเลขานุการ

1. ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.อิราวัฒน� ชมระกา
 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
 ประธาน
2. ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.ก่ิงดาว จินดาเทวิน
 รองคณบดีฝายวิชาการ
 รองประธาน
3. ผู�ช�วยศาสตราจารย�สินีนาถ วิกรมประสิทธิ
 รองคณบดีฝายบริหาร
 กรรมการ
4. อาจารย�ชนทิรา ไทยพยัคฆ�
 รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
 กรรมการ
5. อาจารย� ดร.ชัชชัย สุจริต
 ประธานหลักสูตร
 กรรมการ
6. อาจารย�ธิดารัตน� เหมือนเดชา
 ประธานหลักสูตร
 กรรมการ
7. อาจารย�อุษณีย� มากประยูร
 ประธานหลักสูตร
 กรรมการ
8. อาจารย�นันท�มนัส หอมเพียร
 ประธานหลักสูตร

 กรรมการ
9. อาจารย� ดร.ฐิติวรดา แสงสว�าง
 ผูแทนคณาจารย
 กรรมการ
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จำนวนบุคลากร ป�งบประมาณ 2559 

Faculty of 
Management Sciences

Uttaradit Rajabhat 
University 

คณะวทิยาการจดัการ มบีคุลากรประกอบดวย ขาราชการ พนกังานมหาวทิยาลยั 
และพนักงานจางเหมา จํานวน 75 คน

สายวิชาการ สายสนับสนุน 

อาจารยขาราชการ 14 ขาราชการพลเรือน 1

อาจารย 46 พนักงานมหาวิทยาลัย 11

พนักงานชั่วคราว 3

รวม 60 รวม 15

1. จํานวนบุคลากรแยกตามสายงาน หนวยนับ : คน

2. จํานวนบุคลากรแยกตามคุณวุฒิ

บุคลากร 
ระดับวุฒิการศึกษา 

รวม ปริญญา 
เอก 

ปริญญา 
โท 

ปริญญา 
ตรี 

ต่ำกวา 
ปริญญาตรี 

อาจารยขาราชการ  7 7  -  -  14 

อาจารย 15 31 -  -  46 

ขาราชการพลเรือน - 1 - - 1 

พนักงานมหาวิทยาลัย -  2  9 -  11 

พนักงานชั่วคราว -  -  - 3  3 

รวม 22 41 9 3 75 

หนวยนับ : คน
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3. จํานวนบุคลากรแยกตามเพศ

4. จํานวนบุคลากรแยกตามตําแหนงทางวิชาการ

5. จํานวนบุคลากรที่กําลังศึกษาตอ

บุคลากร เพศชาย เพศหญิง รวม 

อาจารยขาราชการ 3 11 14 

อาจารย 13 33 46 

ขาราชการพลเรือน - 1 1 

พนักงานมหาวิทยาลัย 2 9 11 

พนักงานชั่วคราว 1 2 3 

รวม 19 56 75 

หนวยนับ : คน

หนวยนับ : คน

หนวยนับ : คน

บุคลากร อาจารย 
ผูชวย 

ศาสตราจารย 
รอง 

ศาสตราจารย 
ศาสตราจารย รวม 

อาจารยขาราชการ 7 7 -  -  14 

อาจารย 41 5  -  -  46 

รวม 48 12 -  -  60 

บุคลากร 
ปริญญาเอก 

รวม 
ศึกษาตอเต็มเวลา ศึกษาตอบางเวลา 

อาจารยขาราชการ - -  - 

อาจารย 2 4 6 

รวม 2 4 6 
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บุคลากรหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
Bussiness Adminsitration 

Faculty of 
Management Sciences 

Uttaradit Rajabhat 
University 

1 

3 
2 

4 
5 

6 

8 
7 

9 
10 

11 

13 
12 

14 
15 

16 

18 
17 

19 
20 
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1. ผศ.ดร.อิราวัฒน ชมระกา
2. ผศ.ดร.กิ่งดาว จินดาเทวิน
3. ผศ.มาณี ชูเอียด
4. อ.ดร.ภาณุ สิทธิวงศ
5. ผศ.สินีนาถ วิกรมประสิทธิ
6. อ.ดร.ณัฐศิรี สมจิตรานุกิจ
7. อ.ดร.เบญจวรรณ สุจริต

8. อ.ชัชวาล ภานุศุภนิรันดร
9. อ.ดร.ชัชชัย สุจริต
10. อ.วัชราภรณ อารีรัตนศักด์ิ
11. อ.วันธะนา สานุสิทธิ์

12. ผศ.สุกัญญา สุจาคํา

13. อ.ธิดารัตน เหมือนเดชา
14. อ.สมเกียรติ จิระวงศเสถียร
15. อ.ดร.วิสุทธิ์ สุขบํารุง
16. อ.ดร.ภาศิริ เขตปยรัตน
17. อ.สยาม เจติยานนท
18. อ.ดร.สุภัญชลี อนไชยะ
19. อ.เพิ่มศักด์ิ พันธุแตง
20. อ.จักรพันธ ศรีสวัสดิ์

21. อ.รวมพร มาลา

22. อ.ศรีไพร สกุลพันธ
23. อ.ดร.ศิริกานดา แหยมคง

24. อ.กุลยา อุปพงษ

25. อ.สรณ โภชนจันทร

26. อ.อมรรัตน ศรีวิโรจน
27. อ.ชนิกานต อัชวนันท

28. อ.กัลยรัตน คําพรม
29. อ.สมเกียรติ ดอนทองแดง

30. อ.พิชญาพร พีรพันธุ
31. อ.สิทธิพร พรอุดมทรัพย
32. อ.นิยดา รักวงษ

33. อ.กมลวรรณ มั่งคั่ง

21 

23 
22 

24 
25 

26 

28 
27 

29 
30 

31 
32 

33 Bussiness
Adminsitration
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บุคลากรหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
Communication Arts 

Faculty of 
Management Sciences 

Uttaradit Rajabhat 
University 

1. ผศ.ดร.ปญณิตา ชัยสนิท
2. อ.ธนเทพ สุดแสง
3. อ.ดร.รดี ธนารักษ
4. อ.ดร.ธัญญา จันทรตรง
5. อ.ดร.ศิริกาญจน ธรรมยัติวงศ
6. อ.อุษณีย มากประยูร
7. อ.จักภพ พานิช
8. อ.พลอยชมพู เชาวนปรีชา

Communication

ArtS 

1 

3 

6 

2 

4 

7 

5 

8 
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บุคลากรหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
Accounting 

Faculty of 
Management Sciences
Uttaradit Rajabhat 
University 

1. ผศ.สิริเนตร วรรณจักร
2. อ.ดร.สุทธิรัตน พลอยบุตร
3. อ.ดร.พรรณนภา เชื้อบาง
4. อ.วิไลวรรณ สีหาตา

5. อ.ดร.ฐิติวรดา แสงสวาง

6. อ.ดร.ฐานรตี มุขดี
7. อ.นันทมนัส หอมเพียร

8. อ.เรณู เมฆทับ
9. ผศ.วริศรา ดวงตานอย

10. อ.ดร.สุพรรษา จิตตมั่น

11. อ.ตุลาพร จันทรกวี
12. อ.กรรณิการ ธรรมสรางกูร
13. อ.วรพรรณ รัตนทรงธรรม

Accounting

1 

3 
2 

4 
5 

6 

7 

9 
10 

11 
12 

13 

8 
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บุคลากรหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
Economics 

Faculty of 
Management Sciences 

Uttaradit Rajabhat 
University 

EconomicS 

1 

3 
2 

4 

6 

5 

7 

1 

1. ผศ.ศุภลักษณ ศรุติศุต
2. อ.ชนทิรา ไทยพยัคฆ
3. ผศ.ธวัชชัย พิมพโพธิ์
4. อ.สุโรจน ศุภศิริภิญโญ
5. อ.อลงกรณ สุขจีรเดช
6. อ.ดร.ชิชญาสุ ชางเรียน
7. ผศ.ดร.พนินท เครือไทย
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บุคลากรสายสนับสนุน 

Faculty of 
Management Sciences 
Uttaradit Rajabhat
University 

1. น.ส.ศณัฐฌา พุทธชาติ 
 เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป
2. นางนฤมล ฮีมินกูล
 เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป
3. นางสาววัฒนา แกวพูลปกรณ
 นักวิชาการบรรณารักษ
4. นางสาวปรารัตน สุขดี
 นักวิชาการศึกษา
5. นางสุรียลักษณ มั่นแยม
 นักวิชาการศึกษา

6. นางสาวิทตรี ออดกัน
 นักวิชาการประกันคุณภาพ
7. นางเสาวลักษณ พุมชาวสวน
 ผูปฏิบัติงานบริหาร
8. นายณรงค พรมงาม
 ผูปฏิบัติงานบริหาร
9. นางสุภาพ เตี้ยมจุมพล
 ผูปฏิบัติงานบริหาร
10. นางสาวธาริณี เกิดเจริญ
 ผูปฏิบัติงานบริหาร

11. นางสาวเพลินพิศ สีตื้อ
 ชางเครื่องคอมพิวเตอร
12. นายสุทิน อินทะ
 ชางเครื่องคอมพิวเตอร
13. นายเกษม ทองเลิศ
 เจาหนาที่ปฏิบัติการอาคาร
14. นางนอย คําหลวง
 เจาหนาที่ปฏิบัติการอาคาร
15. นางจรูญ นําแสง 
 เจาหนาที่ปฏิบัติการอาคาร

1 

3 
2 

4 
5 

6 

11 

7 

12 
13 

14 

8 
9 

10 

15 
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ภาคปกติ

ภาคพิเศษ (กศ.บป.)

ปที่เขาศึกษา ชาย หญิง รวม 

2558 5 10 15 

2559 11 44 55 

รวม 16 54 70 

ปที่เขาศึกษา ชาย หญิง รวม 

2556 69 200 269 

2557 126 384 510 

2558 132 423 555 

2559 144 415 559 

รวม 471 1,422 1,893 

บัณฑิตศึกษา

ปที่เขาศึกษา ชาย หญิง รวม 

2556 0 4 4 

2557 1 13 14 

2558 7 8 15 

2559 2 3 5 

รวม 10 28 38 

จำนวนนักศึกษาประจำป� 2559 

Management Sciences
Uttaradit Rajabhat

University 
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จํานวนนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา 2559

นักศึกษารหัส 59 ชาย หญิง รวม 

นิเทศศาสตร (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน) หลักสูตร 4 ป 8 7 15 
นิเทศศาสตร (การประชาสัมพันธ) หลักสูตร 4 ป 2 13 15 
บริหารธุรกิจ (การตลาด) หลักสูตร 4 ป 25 26 51 
บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ) หลักสูตร 4 ป 15 54 69 
บริหารธุรกิจ (บริหารทรัพยากรมนุษย) หลักสูตร 4 ป 4 16 20 
บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) หลักสูตร 4 ป 19 27 46 
เศรษฐศาสตร (เศรษฐศาสตรธุรกิจ) หลักสูตร 4 ป 6 5 11 
การบัญชี หลักสูตร 4 ป 23 87 110 
บริหารธุรกิจ (การจัดการการเปนผูประกอบการ) หลักสูตร 4 ป (แพร) 7 6 13 
บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) หลักสูตรเทียบโอน 24 38 62 
บริหารธุรกิจ (การตลาด) หลักสูตรเทียบโอน 3 14 17 
บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ) หลักสูตรเทียบโอน 2 32 34 
บริหารธุรกิจ (บริหารทรัพยากรมนุษย) หลักสูตรเทียบโอน 0 9 9 
การบัญชี หลักสูตรเทียบโอน 6 81 87 

รวม 144 415 559 

นักศึกษารหัส 58 ชาย หญิง รวม 

นิเทศศาสตร (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน) หลักสูตร 4 ป 16 21 37 
นิเทศศาสตร (การประชาสัมพันธ) หลักสูตร 4 ป 4 15 19 
บริหารธุรกิจ (การจัดการการเปนผูประกอบการ) หลักสูตร 4 ป 3 4 7 
บริหารธุรกิจ (การตลาด) หลักสูตร 4 ป 8 27 35 
บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ) หลักสูตร 4 ป 17 61 78 
บริหารธุรกิจ (บริหารทรัพยากรมนุษย) หลักสูตร 4 ป 14 27 41 
บรหิารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) หลักสูตร 4 ป 21 15 36 
เศรษฐศาสตร (เศรษฐศาสตรธุรกิจ) หลักสูตร 4 ป 5 9 14 
การบัญชี หลักสูตร 4 ป 15 96 111 
บริหารธุรกิจ (การจัดการการเปนผูประกอบการ) หลักสูตร 4 ป (แพร) 6 18 24 
บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) หลักสูตรเทียบโอน 10 25 35 
บริหารธุรกิจ (การตลาด) หลักสูตรเทียบโอน 1 10 11 
บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ) หลักสูตรเทียบโอน 8 31 39 
บริหารธุรกิจ (บริหารทรัพยากรมนุษย) หลักสูตรเทียบโอน 0 10 10 
การบัญชี หลักสูตรเทียบโอน 4 54 58 

รวม 132 423 555 
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นักศึกษารหัส 57 ชาย หญิง รวม 

นิเทศศาสตร (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน) หลักสูตร 4 ป 6 9 15 
นิเทศศาสตร (การประชาสัมพันธ) หลักสูตร 4 ป 5 13 18 
บริหารธุรกิจ (การจัดการการเปนผูประกอบการ) หลักสูตร 4 ป 7 3 10 
บริหารธุรกิจ (การตลาด) หลักสูตร 4 ป 12 22 34 
บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ) หลักสูตร 4 ป 6 31 37 
บริหารธุรกิจ (บริหารทรัพยากรมนุษย) หลักสูตร 4 ป 5 15 20 
บรหิารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) หลักสูตร 4 ป 19 18 37 
เศรษฐศาสตร (เศรษฐศาสตรธุรกิจ) หลักสูตร 4 ป 2 6 8 
การบัญชี หลักสูตร 4 ป 19 115 134 
บริหารธุรกิจ (การจัดการการเปนผูประกอบการ) หลักสูตร 4 ป (แพร) 8 7 15 
บริหารธุรกิจ (การจัดการการเปนผูประกอบการ) (การจัดการการคาปลีก) 

หลักสูตร 4 ป (นาน) 

9 4 13 

บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) หลักสูตรเทียบโอน 20 48 68 
บริหารธุรกิจ (การตลาด) หลักสูตรเทียบโอน 3 8 11 
บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ) หลักสูตรเทียบโอน 1 19 20 
บริหารธุรกิจ (บริหารทรัพยากรมนุษย) หลักสูตรเทียบโอน 0 4 4 
การบัญชี หลักสูตรเทียบโอน 4 62 66 

รวม 126 384 510 

นักศึกษารหัส 56 ชาย หญิง รวม 

นิเทศศาสตร (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน) หลักสูตร 4 ป 12 12 24 
นิเทศศาสตร (การประชาสัมพันธ) หลักสูตร 4 ป 4 24 28 
บริหารธุรกิจ (การจัดการการเปนผูประกอบการ) หลักสูตร 4 ป 2 6 8 
บริหารธุรกิจ (การตลาด) หลักสูตร 4 ป 9 13 22 
บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ) หลักสูตร 4 ป 4 25 29 
บริหารธุรกิจ (บริหารทรัพยากรมนุษย) หลักสูตร 4 ป 4 13 17 
บรหิารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) หลักสูตร 4 ป 23 34 57 
เศรษฐศาสตร (เศรษฐศาสตรธุรกิจ) หลักสูตร 4 ป 1 6 7 
การบัญชี หลักสูตร 4 ป 10 67 77 

รวม 69 200 269 
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จํานวนนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ปการศึกษา 2559

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2559

นักศึกษารหัส 58 ชาย หญิง รวม 

บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) หลักสูตร 4 ป (แพร) 5 10 15 
รวม 5 10 15 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ชาย หญิง รวม 

บริหารธุรกิจ บธ.ม. รุน 6 รหัส 56 0 4 4 
บริหารธุรกิจ บธ.ม. รุน 7 รหัส 57 1 13 14 
บริหารธุรกิจ บธ.ม. รุน 8 รหัส 57 7 8 15 
บริหารธุรกิจ บธ.ม. รุน 9 รหัส 58 2 3 5 

รวม 10 28 38 

นักศึกษารหัส 57 ชาย หญิง รวม 

บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) หลักสูตร 4 ป 8 11 19 
บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ) หลักสูตรเทียบโอน  1 12 13 
บริหารธุรกิจ (การตลาด) หลักสูตรเทียบโอน  0 5 5 
การบัญชี หลักสูตรเทียบโอน  2 16 18 

รวม 11 44 55 
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หลักสูตรการเรียนการสอนประจำป� 2559 

งบประมาณประจำป� 2559 

Faculty of
Management Sciences

Uttaradit Rajabhat
University 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
 • สาขาวิชาการตลาด

 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ

 • สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

 • สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย

 • สาขาวิชาการจัดการ

  การเปนผูประกอบการ

2. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 
 • สาขาวิชาการบัญชี

3. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) 
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ

4. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 
 • สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง

  และวิทยุโทรทัศน

 • สาขาวิชาการประชาสัมพันธ

5. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 

6. หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) 

1. โครงการจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร   เปนเงิน 5,584,800 บาท

 - งบประมาณแผนดิน 3,486,500 บาท

  • งบดําเนินการ 3,486,500.-

 - งบรายได 2,198,300 บาท

  • งบดําเนินการ 2,198,300.-

2. โครงการบัณฑิตศึกษา (งบรายได)    310,562 บาท

    รวมเปนเงินทั้งสิ้น  5,995,362 บาท
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2
ผลการ

ดําเนินงาน

Faculty of 
Management Sciences

Uttaradit Rajabhat
University 



การเรียนการสอน 

Faculty of
Management Sciences

Uttaradit Rajabhat
University 

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝ�กประสบการณ�วิชาชีพ 
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ฝายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จดัโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพ ประจําปการศึกษา 2559 ณ หองประชุมสิริราชภัฏ ชั้น 9 อาคาร
ภมูริาชภฏั มหาวทิยาลัยราชภฏัอตุรดติถ เพือ่ใหนกัศกึษาไดเตรยีมความพรอม
และมีความม่ันใจในการกาวเขาสู การฝกประสบการณวิชาการในสถาน
ประกอบการ

สาขาวิชาการตลาด จัดโครงการเตรียมความพร�อมนักศึกษาใหม�  
ประจำป�การศึกษา 2559 

วันที่ 20-21 มิถุนายน 2559 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา
วชิาการตลาด จดัโครงการเตรียมความพรอมนักศกึษาใหม ประจําปการศึกษา 

วันวิชาการประจำป� 2559 
วันที่ 1-2 สิงหาคม 2559 คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จัดกิจกรรมวันวิชาการ 
ในหัวขอ “FMS สานคุณคา พัฒนาวิชาการคูทองถ่ิน

อยางย่ังยืน” เพื่อรวมเฉลิมฉลองวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 80 ป และแสดงศักยภาพ
ทางดานวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ โดยการนําเสนอผลการดําเนินงานตามอัตลักษณและ

2559 ณ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ
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เอกลักษณที่มีการบูรณาการศาสตร
ของหลักสูตรตางๆ ผานกิจกรรม
ทางวิชาการในรูปแบบของนิทรรศการ
แบบมีชีวิต ณ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

“บัญชี” พัฒนาศักยภาพนักศึกษาด�านคณิตศาสตร�และภาษาไทย 

วันที่ 2 กรกฎาคม 2559 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ดานคณิตศาสตรและภาษาไทย” ณ หอง FMS106 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ เพื่อเตรียมความพรอมในการสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก)

คอมพิวเตอร�ธุรกิจจัดโครงการ Presentation Perfect 
วันท่ี 25 มีนาคม 2559 หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ จัดโครงการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Presentation Perfect “การนําเสนองานอยางมีประสิทธิภาพ” ใหกับ
นักศึกษาช้ันปที่ 4 เพื่อพัฒนาทักษะในการพูดนําเสนอใหมีความพรอมในการฝกประสบการณ
วิชาชีพและการทํางานจริงในอนาคต

โครงการ Service Excellence  

วันที่ 27-28 มกราคม 2559 หลักสูตร
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ 
จดัโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพการบริการ Service 
Excellence ตอน ASEAN Service Culture, ASEAN 
Cross cultural communication, Service Technique 
ณ หองประชุมสิรริาชภฏัชัน้ 9 อาคารภมูริาชภัฏ เพือ่
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คอมพิวเตอร�ธุรกิจจัดการทดสอบมาตรฐานฝ�มือแรงงานแห�งชาติ  
สาขาพนักงานการใช�คอมพิวเตอร� 

วนัที ่22 มนีาคม 2559 หลกัสตูรบรหิารธรุกิจบณัฑิต สาขาวชิาคอมพวิเตอรธรุกจิ จดัโครงการ
ประเมินผลการเรียนรู โดยใชขอสอบจากหนวยงานภายนอก การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
แหงชาติ สาขาพนักงานการใชคอมพิวเตอร (ประมวลผลคํา) ระดับ 1 ใหกบันกัศกึษาช้ันปที ่3 สาขา
คอมพิวเตอรธุรกิจ ในรายวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ หอง FMS306 คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

คอมพิวเตอร�ธุรกิจจัดโครงการศึกษาดูงานสร�างเสริม
ประสบการณ� 

วันที่ 27-29 เมษายน 2559 หลักสูตรบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจจัดโครงการศึกษาดูงานวิชาสัมมนา
คอมพิวเตอรธุรกิจของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

พฒันาคณุลกัษณะของนักศกึษา และ
ใหนักศึกษาไดมีประสบการณและ
ไดเรยีนรูเทคนิคการบรหิารงานบรกิาร
จากองคกรภาคธุรกิจ

เพื่อเสริมสรางประสบการณวิชาชีพ
ในสถานประกอบการจริง ณ จังหวัด
กรุงเทพมหานครและจังหวัดระยอง

คอมพิวเตอร�ธุรกิจจัดโครงการทดสอบมาตรฐานการถอดประกอบ
และติดต้ังโปรแกรมคอมพิวเตอร� 

วันที่ 7 มีนาคม 2559 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ จัดโครงการทดสอบมาตรฐาน การถอดประกอบ
และติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
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แหงชาติเทิดไทพระบิดาแหง
มาตรฐานการชางไทย รวมกับ
คณะวิทยาการจัดการ

ละครนิเทศศาสตร� “เพื่อดาวดวงนั้น” 
วันที่ 27 เมษายน 2559 หลักสูตรนิเทศ-

ศาสตรบัณฑิต จัดการแสดงละครสรางสรรคและ
สะทอนสังคม “เพื่อดาวดวงนั้น” ซึ่งเปนผลงานของ
นักศึกษาชั้นปที่ 1 จากการเรียนการสอนในรายวิชา
หลักการสื่อสารการแสดง 

การใช� IT สู�งานบริการท่ีเป�นเลิศ 
วันที่ 23 มีนาคม 2559 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ 

จัดกิจกรรมเสริมสรางประสบการณในหัวขอ “การใช IT สูงานบริการที่เปนเลิศ” สําหรับนักศึกษา
ทีล่งทะเบียนเรียนในรายวิชาการเตรียมความพรอมสหกิจศกึษาทางการบริหารธุรกจิ ณ หองปฏิบตัิ
การคอมพิวเตอร IC207 อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 
มหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดติถ เพือ่เตรยีมความพรอมในการออกฝก
ประสบการณวิชาชีพและเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาตอไป

โครงการพัฒนาทักษะการบริหารทรัพยากรมนุษย�ฯ 
วันที่ 22-24 และ 29-30 มีนาคม 2559 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการการเปนผูประกอบการ 
จดัโครงการพฒันาทกัษะการบรหิารทรพัยากรมนษุยและเตรยีมความพรอมสูตลาดอาเซยีน ในรายวชิา
การเตรียมสหกิจศึกษา โดยมีกิจกรรมเทคนิคการสัมภาษณงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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โครงการประชมุวชิาการ “วทิยาการจัดการวิชาการ 2016” 
วันที่ 10-11 มีนาคม 2559 คณะวิทยาการจัดการ

จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาการจัดการ
วชิาการ 2016” โดยมีกจิกรรมการแลกเปล่ียนเรยีนรู ประสบการณ
ดานการวิจัย การเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 
อันเปนประโยชนตอองคการ สาธารณชน และแวดวงวิชาการ
ทางดานการบริหารธุรกิจและการจัดการ ในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

พัฒนาศักยภาพด�านวัฒนธรรมอาเซียน 
กับการส่ือสารภาษาอังกฤษ 

วันที่ 27 กุมภาพันธ-20 มีนาคม 2559 
หนวยจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
รวมกับองคการบริหารสวนตําบลบานเสี้ยว อําเภอ
ฟากทา จังหวัดอุตรดิตถ จัดโครงการ “พัฒนา
ศักยภาพดานวัฒนธรรมอาเซียนกับการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษ เพ่ือองคการบริหารสวนตําบล
บานเสี้ยว จังหวัดอุตรดิตถ” เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลบานเสี้ยว 
ใหเกิดความรู ความเขาใจในวัฒนธรรมและภาษา
อังกฤษที่สามารถสื่อสารได สามารถกาวทันสูการ
เปนสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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ทบทวน ถอดบทเรียน และแลกเปล่ียนเรียนรู�  
สู�พันธกิจสัมพันธ� 

วันที่ 10 สิงหาคม 2559 คณะวิทยาการจัดการ 
จดัโครงการประชมุเชงิปฏบิตักิาร “โครงการบรูณาการ 
การจัดการความรู การวิจัยและการบริการสูพันธกิจ
สัมพันธของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ” เพื่อทบทวน ถอดบทเรียน และ
แลกเปลีย่นเรยีนรู รวมถงึวางแผนบรูณาการ การจดัการ
ความรู  การวิจัยและการบริการวิชาการสูพันธกิจ
สัมพันธของแตละหลักสูตร ณ หอง FMS407 คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

โครงการ “เติมสุขสร�างรอยย้ิมแก�ชุมชน” 
วันที่ 19-20 ตุลาคม 2559 หนวยจัดการ

งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ 
จดัโครงการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียน
การสอนเพื่อเติมสุขสรางรอยยิ้มแกชุมชน เปน
โครงการความรวมมือระหวางจังหวัดอุตรดิตถกับ
คณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดติถ 
และหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัด เพื่อ
ตอบสนองนโยบายสําคัญของรัฐมนตรีว าการ
กระทรวงมหาดไทย ที่กําหนดใหจังหวัดดําเนินการ
โครงการ “บําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มให
ประชาชน” ณ โรงเรียนวัดมหาธาตุ ตําบลบานเสี้ยว 
อําเภอฟากทา จังหวัดอุตรดิตถ
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ลำดับ ชื่อผลงานวิจัย นักวิจัย แหลงที่ตีพิมพเผยแพร 

1 ผลกระทบของสภาพแวดลอม 

ที่มีตอประสิทธิภาพการเรียนรู 

ของนักศึกษาสาขาการบัญชี  

คณะวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

วิไลวรรณ ศรีหาตา 

สทุธริตัน พลอยบตุร 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏอุตรดิตถ ปที่ 11  

ฉบับพิเศษที่ 1 เดือนมีนาคม -  

พฤษภาคม พ.ศ.2559  

2 ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

ขาวอินทรีย ตำบลวังดิน  
อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ 

พิชญาพร พีรพันธุ  

และคณะฯ 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏอุตรดิตถ ปที่ 11  

ฉบับพิเศษที่ 1 เดือนมีนาคม - 
พฤษภาคม พ.ศ.2559 

3 การพัฒนาแอปพลิเคชัน 

แอนดรอยดเพื่อการใชงาน 

สื่อการสอนออนไลนของ 
ศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน  
จังหวัดอุตรดิตถ 

เพิ่มศักดิ์ พันธุแตง  

และคณะฯ 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏอุตรดิตถ ปที่ 11  
ฉบับพิเศษที่ 1 เดือนมีนาคม -  
พฤษภาคม พ.ศ.2559 

4 การพัฒนาคุณภาพการบริการ 

ของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ  
อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ 

เจษฎาภรณ พลวัตสกลุ 

วิสุทธิ์ สุขบำรุง 
ภาศิริ เขตปยรัตน 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม 

วิชาการนำเสนอผลงานวิจัย 
ระดับชาติ (Proceedings)  
“วิทยาการจัดการวิชาการ 2016:  

วิจัยบูรณาการสูสังคมอาเซียนและ

สากล” เครือขายคณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ  

ครั้งที่ 5 (11 มีนาคม พ.ศ.2559) 

โครงการประเมนิประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการและการสำรวจความพึงพอใจ
ของผู�รับบริการองค�การบริหารส�วนตำบล เทศบาลตำบล จังหวัดอุตรดิตถ� จังหวัดแพร�  
และจังหวัดสุโขทัย ประจำป� 2559 

คณะวิทยาการจัดการจัด “โครงการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลองคการบริหาร
สวนตําบลและเทศบาลตําบล จังหวัดอุตรดิตถ จังหวัดแพร และจังหวัดสุโขทัย ประจําป 2559” 
เพื่อบริการวิชาการที่มีคุณภาพแกสังคม โดยการนําศักยภาพของบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญ
ในแตละสาขาวชิา ใหดาํเนนิการประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการดาํเนนิงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น มุงการสรางเครือขายความรวมมือทางดานวิชาการ ระหวางองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

ผลงานวิจัยท่ีได�รับการตีพิมพ�เผยแพร� ป�งบประมาณ 2559 
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ลำดับ ชื่อผลงานวิจัย นักวิจัย แหลงที่ตีพิมพเผยแพร 

5 ความสัมพันธระหวาง 

คุณภาพชีวิตการทำงาน 

กับความผูกพันตอองคการของ 

พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตร 

และสหกรณการเกษตร ฝายกจิการ

สาขาภาคเหนือตอนลาง 

สิริกัญญา โกสินทร 

ณัฐศิรี สมจิตรานุกิจ 

ศิริกานดา แหยมคง 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  

“เฉลิมฉลอง 80 ป มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏอุตรดิตถ” 

6 กลยุทธการตลาดเพื่อยกระดับ

มาตรฐานผลิตภัณฑ วิสาหกิจ 

ชุมชน กลุมกะลานำโชค ตำบล 
ทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ 

สุกัญญา สุจาคำ วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏอุตรดิตถ ปที่ 11 ฉบับที่ 1  

(มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2559) 

 

7 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด

บริการที่มีผลตอการตัดสินใจ 

ซือ้ประกนัชวีติผานธนาคารกรุงเทพ 

ในจังหวัดอุตรดิตถ 

อรวรรณ เจือกโวน 

ณัฐศิรี สมจิตรานุกิจ 

ศิริกานดา แหยมคง 

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏอุตรดิตถ ปที่ 11 ฉบับที่ 2  

(กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2559) 

8 รูปแบบการจัดการเพื่อสราง 

ความรูความเขาใจในการประกัน

สังคมแรงงานนอกระบบ  

ในจังหวัดอุตรดิตถ  

สุกัญญา คงเกตุ  

ชัชชัย สุจริต  

อิราวัฒน ชมระกา 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  

“วิทยาการจัดการวิชาการ 2016  

วิจัยบูรณาการสูสังคมอาเซียน 

และสากล” ณ หองพิชัยราชภัฏ  

อาคารคณะวิทยาการจัดการใหม  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  

จังหวัดอุตรดิตถ 11 มีนาคม  

พ.ศ.2559 

9 ปจจัยที่มีผลตอการซื้อสินคา 
ผานอินเทอรเน็ตของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

จนัทรจริา สำราญจิตต 
จารวุรรณ ไชยขนัแกว 

วาสนา มากอกลู  

อิราวัฒน ชมระกา 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  
“วิทยาการจัดการวิชาการ 2016  

วิจัยบูรณาการสูสังคมอาเซียน” 
และ 11 มีนาคม พ.ศ.2559 
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ลำดับ ชื่อผลงานวิจัย นักวิจัย แหลงที่ตีพิมพเผยแพร 

10 การบริหารชองทางการจัดจำหนาย

ที่สงผลตอตลาดผูบริโภคและตลาด

ผูผลิตของธุรกิจเกษตรทุเรียน 

หลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถ 

ภาศิริ เขตปยรัตน 

สนินีาถ วกิรมประสทิธ ิ

ชนิกานต อัศวนันท 

กมลวรรณ มัง่คัง่ 

การประชุมวิชาการและการนำเสนอ

ผลงานวิจยัระดบัชาต ิครัง้ท่ี 6 “ศาสตร

แหงวิทยาการจัดการ เพื่อรับใชสังคม 

ทศวรรษแหงการตามรอยแมของ

แผนดิน” ณ คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

11 คานิยมตอการใชผาหมอหอม 

ที่สงผลตอสวนประสม 

ทางการตลาดของผูบริโภค 

ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดแพร 

ภาศิริ เขตปยรัตน วารสารวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

ปที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม -  

ธันวาคม พ.ศ.2559 

12 ความสัมพันธระหวางทักษะ 

ทางวิชาชพีความผูกพนัตอองคกร 

และประสิทธิภาพการทำงาน 

ของนักบัญชี ธุรกิจขนาดกลาง 

และขนาดยอมในจังหวดัอตุรดติถ 

แพร นาน  

สุพรรษา จิตตมั่น 

กรรณิการ  

ธรรมสรางกูร 

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏอุตรดิตถ ปที่ 11  

ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน  

พ.ศ.2559 วารสารที่ผานการรับรอง

คุณภาพ TCI กลุม 2 

13 การสังเคราะหธุรกิจขาวอินทรีย 

จังหวัดอุตรดิตถ 

 

ศรีไพร สกุลพันธ 

กลุยา อุปพงษ 

สนินีาถ วกิรมประสิทธ ิ

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏอุตรดิตถ ปที่ 11 ฉบับที่ 2  

(กรกฎาคม-ธันวาคม 2559) 

14 Perception and awareness  

of Basic Ethical Principles  

and Guidelines of Broadcasting 
Professionals of Communication 
Arts student in Lower Northern 

Region Rajabhat University 

รดี ธนารักษ 

ชิชญาสุ ชางเรียน 
พนินท นนทโคตร 

วารสารบัณฑติศกึษา คณะมนษุยศาสตร

และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย 
ขอนแกน ปที่ 5 ฉบับที่ 1  
(มกราคม-มิถุนายน 2559)  

วารสารท่ีผานการรับรองคุณภาพ TCI  

(กลุม 2) 

15 กลยุทธการสรางความแตกตาง
ทางการแขงขันของธุรกิจโรงแรม
ขนาดเล็ก จังหวัดอุตรดิตถ  

กมลพร แกวนาคแนว 
ศิริกานดา แหยมคง 

เบญจวรรณ สุจริต  

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
วิชาการระดับชาติคร้ังที่ 6  

“วิทยาการจัดการวิชาการ 2017 :  

การวิจัยยุคประเทศไทย 4.0”  
28 มกราคม พ.ศ.2560  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
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ลำดับ ชื่อผลงานวิจัย นักวิจัย แหลงที่ตีพิมพเผยแพร 

16 สวนประสมทางการตลาดท่ีสงผล

ตอพฤติกรรมการซ้ืออาคารพาณิชย 

อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ 

กนกวรรณ ดีอุดม  

ชัชชัย สุจริต  

ศิริกานดา แหยมคง 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม 

วิชาการระดับชาติคร้ังที่ 6  

“วิทยาการจัดการวิชาการ 2017 :  

การวิจัยยุคประเทศไทย 4.0”  

28 มกราคม พ.ศ.2560  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

17 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความ

ผูกพันตอองคการของพนักงาน

ธนาคารออมสินภาค 7 

 

ณัฐสุดา ศรีภิรมย  

วิสุทธิ์ สุขบำรุง  

ณัฐศิรี สมจิตรานุกิจ  

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม 

วิชาการระดับชาติคร้ังที่ 6  

“วิทยาการจัดการวิชาการ 2017 :  

การวิจัยยุคประเทศไทย 4.0”  

28 มกราคม พ.ศ.2560  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
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การบริการวิชาการ 

Faculty of
Management Sciences

Uttaradit Rajabhat
University 

ประชุมผู�ปกครองนักศึกษาใหม�ประจำป� 2559 
วันที่ 19 กรกฎาคม 2559 คณะวิทยาการจัดการ จัดการ

ประชุมผูปกครองนักศกึษาใหม ประจาํปการศกึษา 2559 เพือ่ช้ีแจง
ใหผูปกครองมีความเขาใจในเร่ืองการจัดการศึกษาและกิจกรรม
ตางๆ ทีน่กัศกึษาจะตองปฏบิตัทิัง้ในระดบัคณะและมหาวทิยาลัย

โครงการนักบัญชีคุณภาพ 
วันที่ 23-25 กุมภาพันธ 2559 หลักสูตร

บญัชบีณัฑติ คณะวทิยาการจัดการ จดัโครงการ
นักบัญชีคุณภาพ (Yong & Smart Accounts) 
ณ หองประชมุสริริาชภฏั ชัน้ 9 อาคารภมูริาชภฏั 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาอาชีพ 
ช�างซ�อมไมโครคอมพิวเตอร�” 

วันที่ 1-5 มีนาคม 2559 หลักสูตร
บรหิารธรุกจิบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอรธรุกจิ 
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาอาชีพ
ชางซอมไมโครคอมพิวเตอร” ณ หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

พัฒนาอาจารย�เข�าสู�ตำแหน�งทางวิชาการ 
วันท่ี 3 สิงหาคม 2559 คณะวิทยาการ

จัดการจัดโครงการพัฒนาอาจารยเขาสูตําแหนง
ทางวิชาการคณะวิทยาการจัดการ โดยไดรบัเกียรติ
จาก ผศ.อรณุเดช บญุสงู และ ผศ.เจนศกัดิ ์คชนลิ 
อาจารยประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดติถ มารวมแลกเปลีย่น
ประสบการณการทาํผลงานทางวชิาการแกอาจารย
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ

โครงการเสริมสร�างผู�ประกอบการรุ�นเยาว� รุ�น 1 
วนัที ่4 สงิหาคม  2559 หลกัสตูรบรหิารธรุกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการการเปนผูประกอบการ 

จดัโครงการเสริมสรางผูประกอบการรุนเยาว รุน 1 ณ หองประชุมพชิยัสมัมนา คณะวทิยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
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โครงการอบรมการใช�โปรแกรม Excel 
วันที่ 22-24 มีนาคม 2559 หลักสูตร

บรหิารธุรกจิบัณฑติ จดัโครงการอบรมเชงิปฏิบตักิาร 
“การใชโปรแกรม Excel ใชสูตรในการคํานวณ และ
โปรแกรมตารางงานตางๆ” เพือ่ใหนกัศกึษาสามารถ
นําไปใชในการฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจ
ศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การบริหารคุณภาพการจัดการศึกษาสู�ความเป�นเลิศด�วย EdPEx 
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จัดโครงการ

สัมมนาเครือขายคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ตอน “การบริหารคุณภาพ
การจัดการศึกษาสูความเปนเลิศดวย EdPEx” ณ หองคัทรียา โรงแรมฟรายเดย จ.อุตรดิตถ
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โครงการประกวดแผนธุรกิจ R2M ประจำป� 2559 
วันที่ 22 กันยายน 2559 คณะวิทยาการจัดการ 

จดัโครงการประกวดแผนธุรกจิ R2M (Research to Market) 
ประจําป 2559 เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาที่เขารวม
โครงการคนหาไอเดียทางธุรกิจจากงานวิจัยกาวสู การ
ประกวดในระดบัประเทศ ณ หอง FMS102 คณะวทิยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

ลงนามความร�วมมือทางวชิาการกับบริษัท เมเจอร� ซนีีเพล็กซ� 
วันที่ 23 กันยายน 2559 คณะวิทยาการจัดการ ลงนาม

บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ การจัดการศึกษา
เชิงบูรณาการกับการทํางาน ฝกงาน และสหกิจศึกษา ระหวาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ กับ บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ 
กรุป จาํกดั (มหาชน) ณ หองประชมุพชิยัสงคราม ชัน้ 4 อาคาร
ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
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การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

Faculty of
Management Sciences

Uttaradit Rajabhat
University 

นิเทศศาสตร� จัดกิจกรรม  
“อิ่มบุญ…รู�คุณครู…สู�ขวัญพิราบขาว” 

วันที่ 1 เมษายน 2559 หลักสูตรนิเทศศาสตร
บัณฑิต จัดกิจกรรม “อิ่มบุญ…รู คุณครู…สู ขวัญ
พริาบขาว” โดยจดัใหมพีธิบีายศรสีูขวญั และการไหวครู
นิเทศศาสตร โดยเรียนเชิญอาจารยนิเทศศาสตร
ทีเ่กษียณอายรุาชการแลวมาใหโอวาทใหพรและผกูขอไม
ขอมือใหอาจารย ศิษยเกา และนักศึกษาเพื่อเปนขวัญ
และกําลังใจในการดําเนินชีวิตตอไป

วจ.ร�วมสืบสานประเพณีไทย “มหาสงกรานต� 2559” 
วนัที ่ 8 เมษายน 2559 ผูบรหิาร คณาจารย บคุลากร และ

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ รวมงานสืบสานประเพณีไทย 
“มหาสงกรานต 2559” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดิตถ เพือ่รวม
รดนํา้ดาํหวัขอพรผูบรหิาร อาจารยผูเกษยีณอายุราชการ และอาจารย
อาวโุส ณ ลานชัน้ 1 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลยัราชภัฏ
อตุรดิตถ
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คณะ วจ. ร�วมพิธีทำบุญเน่ืองในวันสถาปนา
มหาวิทยาลัย 

วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ผูบริหาร คณาจารย 
บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ รวมพิธี
ทําบุญเน่ืองในวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ ครบรอบ 80 ป ณ หอประชุมใหญ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

สืบสานประเพณีไหว�ครูประจำป�การศึกษา 2559 
วนัท่ี 18 สงิหาคม 2559 ผูบรหิาร คณาจารย และนักศกึษา 

คณะวิทยาการจัดการ เขารวมประเพณีไหวครปูระจําปการศึกษา 
2559 ณ หอประชุมใหญ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

วจ.ร�วมเดินประเพณี “สักการะพระยาพิชัย  
ไหว�สาพระแท�นศิลาอาสน�” 

วันที่ 20 สิงหาคม 2559 ผูบริหาร 
คณาจารย และนักศกึษาคณะวิทยาการจัดการ 
รวมกจิกรรมเดนิประเพณมีหาวิทยาลยัราชภฏั
อตุรดิตถ “สกัการะพระยาพชิยัดาบหกั ไหวสา
พระแทนศิลาอาสน” สําหรับนักศึกษาใหม 
ประจาํปการศกึษา 2559 เพือ่เปนการปลกูฝง
ความมีคุณธรรม จริยธรรมใหกับนักศึกษา 
รวมถึงการเสริมสรางสุขภาพอนามัย และ
ตระหนักถึงความจงรักภักดีในสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย และการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมในทองถิ่นของตนเอง

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES  

UTTARADIT RAJABHAT UNIVERSITY 

59



บวงสรวงพระพิฆเนศ 
วันที่ 28 เมษายน 2559 ฝายกิจการ

นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ
บวงสรวงพระพิฆเนศ สิง่ศกัดิส์ทิธ์ิประจําคณะ 
ซึ่งเปนท่ียึดเหน่ียวและศูนยรวมจิตใจของ
คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา ณ บริเวณ
ลานนํา้พ ุคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยั
ราชภัฏอุตรดิตถ

คณะ วจ.จัดโครงการสร�างสมาธิ 
เพื่อพัฒนาพลังจิตสติ 

วันที่ 12-20 มีนาคม 2559 คณะ
วิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “สรางสมาธิเพื่อพัฒนาพลังจิต
สต”ิ ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ

งานมุทิตาจิต ร�อยความผูกพัน สู�วนักตัญุตา 
วันที่ 23 กันยายน 2559 คณะวิทยาการ

จดัการจดังาน “มทุติาจติ รอยความผกูพนั สูวนั
กตัญุตา” เพื่อเปนการแสดงมุทิตาจิต ความ
รัก และความเคารพแดอาจารยผูเกษียณอายุ
ราชการ ในปการศึกษา 2559 ไดแก อาจารย 
ดร.ภาณุ สิทธิวงศ ณ หองประชุมพิชัยราชภัฏ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ
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คณะ วจ.ร�วมสืบสานประเพณีดำนาแบบด้ังเดิมกับ มรอ. 
วันที่ 30 กรกฎาคม 2559 ฝายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ นําคณาจารย สโมสร

นักศึกษา และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เขารวมพิธีสืบสานการดํานาแบบด้ังเดิม ณ แปลงนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ (ทุงกะโล)

หลักสูตรบัญชีบัณฑิตจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำป� 
วันที่ 28 สิงหาคม 2559 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะ

วทิยาการจดัการ จดักจิกรรมทาํบญุประจาํป โดยมกีารใสบาตร
ขาวสารอาหารแหง ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อตุรดติถ และสกัการะสิง่ศกัดิส์ทิธิภ์ายในมหาวทิยาลยัเพือ่เปน
สิริมงคลแกคณาจารยและนักศึกษา
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กิจกรรมนักศึกษา 

Faculty of
Management Sciences

Uttaradit Rajabhat
University 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม� 2559 
ฝายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการ

จัดการ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
คณะวิทยาการจัดการ ปการศึกษา 2559 
ในระหวางวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2559 
ณ คณะวทิยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุตรดิตถ  เพื่อเตรียมความพรอมใหกับ
นักศึกษาใหม ทั้งการบรรยายพิเศษดานการ
พัฒนาบุคลิกภาพ การประกันคุณภาพ และ
กิจกรรม Walk rally เพื่อเสริมสรางการเรียนรู
และการอยูรวมกนัสาํหรบันกัศกึษารุนพี ่รุนนอง
และฝกภาวะความเปนผูนําใหกับนักศึกษา

ค�ายนิเทศศาสตร� “CA RANGER ภารกิจจิตอาสา” 
วนัที ่1-3 เมษายน 2559 หลกัสตูรนเิทศศาสตรบัณฑติ จดัโครงการคืนรกัใหทองถ่ิน คนืแผนดนิ

นิเทศศาสตร ครั้งที่ 8 ณ โรงเรียนสิงหคอมพิทยา บานสิงหคอมพัฒนา ตําบลทาปลา อําเภอ
ทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ เปนกิจกรรมปลูกฝงจิตสาธารณะใหกับนักศึกษา ตลอดจนการนําความรู
และทกัษะวชิาชพีไปประยกุตใชในการจัดทําโครงงานพฒันาชุมชนไดอยางเหมาะสม เชน การผลติ
สื่อประชาสัมพันธใหกับชุมชน การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน โครงงานซอมสราง เปนตน
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“สานสัมพันธ�น�องพี่บัญชีและเศรษฐศาสตร�เข�มแข็ง” 
วนัที ่19 สงิหาคม 2559 หลกัสตูรบญัชบีณัฑิต จดักจิกรรมเสรมิสรางความสมัพนัธและความ

สามัคคีระหวางคณาจารยและนักศึกษาทุกชั้นป ภายใตโครงการ “สานสัมพันธนองพี่บัญชีเขมแข็ง 
ป 2559” ณ โรงยิมเนเซียมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

โครงการ วจ.กีฬาไทยใส�ใจวัฒนธรรมสู�อาเซียนฯ 
วันที่ 6 กุมภาพันธ 2559 ฝายกิจการนักศึกษา 

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ วจ.กีฬาไทยใสใจ
วัฒนธรรมสู ASEAN Community และพรอมใจ
ตานยาเสพติด ณ โรงยมิเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ

โครงการพัฒนาและส�งเสริม 
ความเป�นผู�นำนักศึกษา 

วันที่ 22-25 พฤษภาคม 2559 
ฝายกิจการนักศึกษาจัดโครงการพัฒนา
และสงเสรมิความเปนผูนาํนกัศกึษา คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ ณ รีสอรทบานกรูด กรีนวิว 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
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นิเทศศาสตร�จัดกิจกรรมสร�างสรรค� สานสัมพันธ� คน CA 
วันที่ 20 เมษายน 2559 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต จัดโครงการ “กิจกรรมสรางสรรค 

สานสัมพันธ คน CA” ณ หองประชุมชั้น 4 อาคารราชภัฏพลาซา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
เพื่อสรางความรัก ความสามัคคี และความสัมพันธอันดีระหวางนักศึกษาในหลักสูตร

คอมพิวเตอร�ธุรกิจจัดโครงการ 
ค�าย BIZCOM จิตอาสา 

วันที่ 6 มีนาคม 2559 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธรุกจิ จดัโครงการโครงการคาย BIZCOM 
จิตอาสา โดยมีคณาจารยและนักศึกษารวมกันสรางของเลน
ใหกบันองๆ ณ มลูนธิสิรางคณุคาชวีติและเด็ก บานตะวันย้ิม 
จังหวัดอุตรดิตถ

นิเทศศาสตร�จัดนิทรรศการ “Artseen 
Uttaradit ศิลปะเล�าเรื่องเมืองอุตรดิตถ�” 

วนัที ่13-14 กมุภาพันธ 2559 หลกัสตูร
นิเทศศาสตรบัณฑิต นํานักศึกษารวมจัด
นิทรรศการแสดงผลงานและรวมกิจกรรม
ในเทศกาลอุตรดิตถติดยิ้ม 2559 “Artseen 
Uttaradit ศิลปะเลาเร่ืองเมืองอุตรดิตถ” 
ณ บรเิวณหอนาฬกาและลานกิจกรรมสรางสรรค
ริมนํ้านาน จังหวัดอุตรดิตถ
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นิเทศศาสตร�จัดนิทรรศการ “วิถีชีวิตคนอุตรดิตถ�”  
ในงานหอการค�าสร�างสุข 

วนัที ่25-27 พฤศจิกายน 2559 หลกัสตูรนิเทศศาสตร
บณัฑิต นาํนกัศกึษารวมจดันทิรรศการ “วถิชีวีติคนอตุรดติถ” 
ผลงานภาพถายของนักศึกษานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ โดยมีกิจกรรมถายภาพคูกับภาพที่ชื่นชอบ
ภายในนิทรรศการเพื่อเก็บความสุขในโซนยิ้มสุขดวย

ค�ายอาสาส�งเสริมเกษตรตามโครงการพระราชดำริ 
วันที่ 30-31 มกราคม 2559 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการ

บริหารทรัพยากรมนุษย และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต รวมกันจัดโครงการคายอาสา “บริการวิชาการ 
พัฒนาคน สงเสริมเกษตรประณีต ดําเนินตามโครงการพระราชดําริ” ณ โรงเรียนงอมมด ตําบล
ทาแฝก อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ
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วจ. รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR)  
ระดับหลักสูตร ประจำป�การศึกษา 2558 

เมือ่วนัที ่25 สงิหาคม-2 กนัยายน 2559 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ รับการตรวจประเมินคุณภาพการ
ศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการ
ศึกษา 2558 โดยมีผูบรหิาร ประธานหลักสตูร 
คณาจารย และบคุลากรคณะวทิยาการจดัการ 
เขารวมรบัการประเมิน

การประกันคุณภาพ 
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สรปุผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลกัสตูรบรหิารธรุกจิ สาขาการจัดการ
การเปนผูประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปการศึกษา 2558 โดยแยกเปน
ผลการประเมินในภาพรวมของแตละองคประกอบคุณภาพและตัวบงชี ้ดงัตารางสรุปผลดงันี ้

องคประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมิน 

คณะกรรมการ 

องคประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 
ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ผาน 

เกณฑการประเมิน - 

1. จำนวนอาจารยประจำหลักสูตร ผาน 

2. คุณสมบัติของอาจารยประจำหลักสูตร ผาน 

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ผาน 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต ไมประเมิน 

ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ไมประเมิน 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำหรือประกอบ
อาชีพอิสระ ภายใน 1 ป 

ไมประเมิน 

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 2.67 

ตัวบงชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 3 

ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 

ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 2 

องคประกอบที่ 4 อาจารย 2.22 

ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 3 

ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย  1.67 

 ตัวบงชี้ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตร  
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

0 

 ตัวบงชี้ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตร  
ที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

0 

 ตัวบงชี้ 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำ
หลักสูตร 

5 

ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 2 
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องคประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมิน 

คณะกรรมการ 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอนการประเมินผูเรียน 3.25 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 

ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 3 

ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 3 

ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

5 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

3.00 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ 2.88 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา
วิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปการศึกษา 2558 โดยแยกเปน
ผลการประเมินในภาพรวมของแตละองคประกอบคุณภาพและตัวบงช้ี ดังตารางสรุปผล
ดังนี้ 

องคประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมิน 

คณะกรรมการ 

องคประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 
ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ผาน 

เกณฑการประเมิน - 

1. จำนวนอาจารยประจำหลักสูตร ผาน 

2. คุณสมบัติของอาจารยประจำหลักสูตร ผาน 

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ผาน 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 4.48 

ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

4.63 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำหรือประกอบ
อาชีพอิสระ ภายใน 1 ป 

4.33 

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 2.33 

ตัวบงชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 3 

ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 2 

ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 2 

องคประกอบที่ 4 อาจารย 1.89 

ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 2 

ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย  0.67 

 ตัวบงชี้ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตร  
ที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก 

0 

 ตัวบงชี้ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตร  
ที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

0 

 ตัวบงชี้ 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำ
หลักสูตร 

2 

ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 3 
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องคประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมิน 

คณะกรรมการ 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอนการประเมินผูเรียน 2.75 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 2 

ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 2 

ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 2 

ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

5 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

2.00 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ 2.66 
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สรปุผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลกัสตูรบรหิารธรุกจิ สาขาการจัดการ
ธรุกจิบรกิาร คณะวทิยาการจัดการ ประจำปการศกึษา 2558 โดยแยกเปนผลการประเมิน
ในภาพรวมของแตละองคประกอบคุณภาพและตัวบงชี้ ดังตารางสรุปผลดังนี ้

องคประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมิน 

คณะกรรมการ 

องคประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 
ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ผาน 

เกณฑการประเมิน - 

1. จำนวนอาจารยประจำหลักสูตร ผาน 

2. คุณสมบัติของอาจารยประจำหลักสูตร ผาน 

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ผาน 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 4.21 

ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

4.54 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำหรือประกอบ
อาชีพอิสระ ภายใน 1 ป 

3.87 

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 2.67 

ตัวบงชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 3 

ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 

ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 2 

องคประกอบที่ 4 อาจารย 2.07 

ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 2 

ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย  2.22 

 ตัวบงชี้ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตร  
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

5 

 ตัวบงชี้ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตร  
ที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

1.67 

 ตัวบงชี้ 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำ
หลักสูตร 

0 

ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 2 
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องคประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมิน 

คณะกรรมการ 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอนการประเมินผูเรียน 3.50 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 

ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 3 

ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 3 

ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

5 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

3.00 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ 3.05 
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สรปุผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลกัสตูรบริหารธุรกจิ สาขาการตลาด 
คณะวิทยาการจัดการ ประจำปการศึกษา 2558 โดยแยกเปนผลการประเมินในภาพรวม
ของแตละองคประกอบคุณภาพและตัวบงชี้ ดังตารางสรุปผลดังนี ้

องคประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมิน 

คณะกรรมการ 

องคประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 
ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ผาน 

เกณฑการประเมิน - 

1. จำนวนอาจารยประจำหลักสูตร ผาน 

2. คุณสมบัติของอาจารยประจำหลักสูตร ผาน 

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ผาน 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 4.21 

ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

4.54 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำหรือประกอบ
อาชีพอิสระ ภายใน 1 ป 

3.87 

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 2.67 

ตัวบงชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 3 

ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 

ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 2 

องคประกอบที่ 4 อาจารย 1.85 

ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 2 

ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย  1.56 

 ตัวบงชี้ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตร  
ที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก 

0 

 ตัวบงชี้ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตร  
ที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

1.67 

 ตัวบงชี้ 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำ
หลักสูตร 

3 

ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 2 
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องคประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมิน 

คณะกรรมการ 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอนการประเมินผูเรียน 2.50 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 2 

ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 2 

ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 2 

ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

4 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

3.00 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ 2.69 
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สรปุผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลกัสตูรบรหิารธรุกจิ สาขาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย คณะวิทยาการจัดการ ประจำปการศึกษา 2558 โดยแยกเปนผลการประเมิน
ในภาพรวมของแตละองคประกอบคุณภาพและตัวบงชี้ ดังตารางสรุปผลดังนี ้

องคประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมิน 

คณะกรรมการ 

องคประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 
ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ผาน 

เกณฑการประเมิน - 

1. จำนวนอาจารยประจำหลักสูตร ผาน 

2. คุณสมบัติของอาจารยประจำหลักสูตร ผาน 

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ผาน 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 4.21 

ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

3.54 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำหรือประกอบ
อาชีพอิสระ ภายใน 1 ป 

3.87 

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 2.67 

ตัวบงชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 3 

ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 

ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 2 

องคประกอบที่ 4 อาจารย 2.44 

ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 2 

ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย  3.33 

 ตัวบงชี้ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตร  
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

5 

 ตัวบงชี้ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตร  
ที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

0 

 ตัวบงชี้ 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำ
หลักสูตร 

5 

ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 2 
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องคประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมิน 

คณะกรรมการ 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอนการประเมินผูเรียน 2.75 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 2 

ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 2 

ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 2 

ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

5 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

3.00 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ 2.90 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
คณะวิทยาการจัดการ ประจำปการศึกษา 2558 โดยแยกเปนผลการประเมินในภาพรวม
ของแตละองคประกอบคุณภาพและตัวบงชี้ ดังตารางสรุปผลดังนี ้

องคประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมิน 

คณะกรรมการ 

องคประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 
ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ผาน 

เกณฑการประเมิน - 

1. จำนวนอาจารยประจำหลักสูตร ผาน 

2. คุณสมบัติของอาจารยประจำหลักสูตร ผาน 

3. คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ผาน 

4. คุณสมบัติของอาจารยผูสอน ผาน 

5. คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 
และอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ 

ผาน 

6. คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ผาน 

7. คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ผาน 

8. การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสำเร็จการศึกษา ผาน 

9. ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ผาน 

10. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับ 
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง และสม่ำเสมอ 

ผาน 

11. การปรบัปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ผาน 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 4.06 

ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

4.22 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  

3.89 

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 2.67 

ตัวบงชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 3 

ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 2 

ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 
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องคประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมิน 

คณะกรรมการ 

องคประกอบที่ 4 อาจารย 3.06 

ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 3 

ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย  2 

 ตัวบงชี้ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตร  
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

5 

 ตัวบงชี้ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตร  
ที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

2.50 

 ตัวบงชี้ 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำ
หลักสูตร 

5 

ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 2 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอนการประเมินผูเรียน 3.00 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 2 

ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 3 

ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 2 

ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

5 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

3.00 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ 3.10 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะ
วิทยาการจัดการ ประจำปการศึกษา 2558 โดยแยกเปนผลการประเมินในภาพรวมของ
แตละองคประกอบคุณภาพและตัวบงชี้ ดังตารางสรุปผลดังนี ้

องคประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมิน 

คณะกรรมการ 

องคประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 
ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ผาน 

เกณฑการประเมิน - 

1. จำนวนอาจารยประจำหลักสูตร ผาน 

2. คุณสมบัติของอาจารยประจำหลักสูตร ผาน 

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ผาน 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต ไมประเมิน 

ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ไมประเมิน 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำหรือประกอบ
อาชีพอิสระ ภายใน 1 ป 

ไมประเมิน 

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 3.00 

ตัวบงชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 3 

ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 

ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 

องคประกอบที่ 4 อาจารย 2.90 

ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 3 

ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย  2.69 

 ตัวบงชี้ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตร  
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

5 

 ตัวบงชี้ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตร  
ที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

1.39 

 ตัวบงชี้ 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำ
หลักสูตร 

1.67 

ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 3 
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องคประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมิน 

คณะกรรมการ 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอนการประเมินผูเรียน 3.25 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 

ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 3 

ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 2 

ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

5 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 3.00 

ตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 3 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ 3.06 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการ
จัดการ ประจำปการศึกษา 2558 โดยแยกเปนผลการประเมินในภาพรวมของแตละ
องคประกอบคุณภาพและตัวบงชี้ ดังตารางสรุปผลดังนี ้

องคประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมิน 

คณะกรรมการ 

องคประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 
ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ผาน 

เกณฑการประเมิน - 

1. จำนวนอาจารยประจำหลักสูตร ผาน 

2. คุณสมบัติของอาจารยประจำหลักสูตร ผาน 

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ผาน 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 4.18 

ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

4.48 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำหรือประกอบ
อาชีพอิสระ ภายใน 1 ป 

3.88 

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 3.00 

ตัวบงชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 3 

ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 

ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 

องคประกอบที่ 4 อาจารย 2.59 

ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 2 

ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย  2.78 

 ตัวบงชี้ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตร  
ที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก 

0 

 ตัวบงชี้ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตร  
ที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

3.33 

 ตัวบงชี้ 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำ
หลักสูตร 

5 

ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 3 
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องคประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมิน 

คณะกรรมการ 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอนการประเมินผูเรียน 3.00 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 

ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 2 

ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 2 

ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

5 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

3.00 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ 3.09 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะ
วิทยาการจัดการ ประจำปการศึกษา 2558 โดยแยกเปนผลการประเมินในภาพรวมของ
แตละองคประกอบคุณภาพและตัวบงชี้ ดังตารางสรุปผลดังนี ้

องคประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมิน 

คณะกรรมการ 

องคประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 
ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ผาน 

เกณฑการประเมิน - 

1. จำนวนอาจารยประจำหลักสูตร ผาน 

2. คุณสมบัติของอาจารยประจำหลักสูตร ผาน 

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ผาน 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 4.65 

ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

4.29 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำหรือประกอบ
อาชีพอิสระ ภายใน 1 ป 

5 

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 3.00 

ตัวบงชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 3 

ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 

ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 3 

องคประกอบที่ 4 อาจารย 3.42 

ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 3 

ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย  4.26 

 ตัวบงชี้ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตร  
ที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก 

5 

 ตัวบงชี้ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตร  
ที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

2.78 

 ตัวบงชี้ 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำ
หลักสูตร 

5 

ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 3 

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES  

UTTARADIT RAJABHAT UNIVERSITY 

83



องคประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมิน 

คณะกรรมการ 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอนการประเมินผูเรียน 2.88 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 

ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 2 

ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 2 

ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

4.50 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 4.00 

ตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 4 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ 3.39 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2558
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต
จุดเดน ไมมี
จุดท่ีควรพัฒนา
1. คณะควรมีการกําหนดเปาหมายในการประเมินคณุภาพการศึกษาใหอยูในเกณฑ

ที่ทาทาย เพื่อกอใหมีการพัฒนา
2. การใหความรูแกศิษยเกา ตองใชระบบสารสนเทศชวยในการใหความรู
3. การประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน (พัฒนานักศึกษา/

การบูรณาการ)
 - นําวัตถุประสงคจากแผนท่ีไดจัดทําไวมาประเมินในภาพรวม
 - การไดมาของวัตถุประสงคแผนดูจาก ยทุธศาสตร, กลยทุธ, มคอ., อตัลกัษณ 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย
จุดเดน ไมมี
จุดท่ีควรพัฒนา
1. ควรสงเสรมิทกัษะการทํางานวิจยัสาํหรบันกัวจิยัหนาใหม ในลกัษณะสวนหนึง่

ของทีมงานวิจัย เพื่อใหนักวิจัยที่มีประสบการณเปนพี่เลี้ยง
2. ควรสงเสรมิใหอาจารยเผยแพรผลงานวจิยัและ/งานวชิาการทัง้ในเวทรีะดบั

ชาติและนานาชาติ รวมถึงการเผยแพรในวารสารที่ไดมาตรฐานคุณภาพตามที่ สกอ. 

กําหนด
3. ควรจดัทําแผนบรูณาการงานวจิยั บริการวชิาการ ทาํนบุาํรงุศิลปวฒันธรรม 

กับการเรียนการสอน เพื่อใหคณาจารยสามารถปฏิบัติงานไดครบทุกพันธกิจ

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ

จุดเดน ไมมี

จุดท่ีควรพัฒนา
1. ควรสํารวจความตองการบริการวิชาการชุมชนและสังคมแลวนํามากําหนด

เปนแผนงาน/โครงการท่ีเมื่อดําเนินงานแลวสามารถสรางผลประโยชนตอชุมชน
ที่โดดเดน
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2. การประเมินความสําเรจ็ตามตัวบงชีข้องแผนงานและโครงการ ควรออกแบบ
ตวัชีว้ดัท่ีสะทอนระดบัความสําเรจ็ตามวัตถุประสงคของแผนงานและโครงการน้ันๆ

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดเดน
1. แผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม วัตถุประสงคของแผนและตัวชี้วัด

ความสาํเรจ็ของแผน มคีวามชดัเจนและสอดคลองกนั สงผลใหสามารถดําเนนิกจิกรรม
ไดประสบผลสําเร็จทุกโครงการตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว

จุดที่ควรพัฒนา
1. สถาบันควรมีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินงานตาม
โครงการ เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการและมีการจัดกิจกรรมตาม
แผนฯ ที่จะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ
จุดเดน
1. การบริหารคณะแบบมีสวนรวมระหวางผูบริหารและบุคลากรภายในคณะ

2. ธรรมาภิบาลการบริหารและจัดการคณะ
จุดท่ีควรพัฒนา
1. คณะควรวิเคราะหความเส่ียงและจัดทําแผนบริหารความเส่ียงของคณะ 

โดยเนนความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอกหรือความเสี่ยงที่นอกเหนือการควบคุม

อยางเปนระบบ
2. ควรพฒันาการจดัการความรูดานงานวจิยัและการเขาสูตาํแหนงทางวชิาการ

ใหเปนแนวปฏบิตัทิีด่ ีเชน การจัดทาํคูมอืการเขาสูตาํแหนงทางวิชาการ คูมอืงานวิจยั 
3. ควรมกีารทบทวนการกาํหนดประเดน็ความเสีย่ง โดยเฉพาะทีเ่ปนปจจยัเสีย่ง

ภายนอกท่ีสงผลตอการดําเนินงานตามพนัธกิจของคณะ จดัทาํเปนแผนบรหิารความเส่ียง 

และแสดงผลการจัดการความเสี่ยงที่มีผลทําใหปจจัยเสี่ยงลดลงอยางเปนรูปธรรม 
4. คณะควรมีการรายงานผลการดําเนินงานจากการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลอยางชัดเจนและเปดโอกาสใหบุคลากรในคณะไดสะทอนขอมูลตางๆ 
เพื่อเปนประโยชนตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
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5. คณะควรมีการรายงานขอมูลของผลจากการคนหาแนวปฏิบัติที่ดีในดาน
การผลิตบัณฑิตและงานวิจัยที่มีการเผยแพรเปนลายลักษณอักษรและบุคลากร หรือ
หนวยงานท่ีเปนกลุมเปาหมายไดนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง ซึ่งจะทําใหเห็น
ประโยชนที่เกิดขึ้นจากการจัดการความรูอยางเปนรูปธรรม

6. ควรนําผลการประเมินที่เปนขอเสนอแนะจากผูประเมินคณะกรรมการ
ประจําคณะและผูเกี่ยวของมาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อใหเห็นผล
การพัฒนาท่ีเปนระบบและสูการปรับปรุงที่ชัดเจน

7. ควรพฒันาการจดัการความรูดานงานวิจยัและการเขาสูตาํแหนงทางวชิาการ
ใหเปนแนวปฏบิตัทิีด่ ีเชน การจัดทาํคูมอืการเขาสูตาํแหนงทางวิชาการ คูมอืงานวิจยั
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ตัวบงชี้ คะแนน หมายเหตุ 

1. การผลิตบัณฑิต 3.57  

 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 2.98  

 1.2 อาจารยประจำคณะท่ีมีคุณวุฒิ 
ปริญญาเอก 

4.17 ป.เอก 20 คน 
อาจารยประจำคณะ 60 คน 

 1.3 อาจารยประจำคณะท่ีดำรงตำแหนง 
ทางวิชาการ 

1.25 ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 9 คน 
อาจารยประจำคณะ 60 คน 

 1.4 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 
ตอจำนวนอาจารยประจำ 

5  

 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  5 ขอที่ได 1, 2, 3, 4, 5, 6 

 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  3 ขอที่ได 1, 2, 3, 5 

2. การวิจัย 4.42  

 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค  

5 ขอที่ได 1, 2, 3, 4, 5, 6 

 2.2 เงนิสนบัสนนุงานวิจยัและงานสรางสรรค 5 เงินสนับสนุน 39,357 บาท/คน 
อาจารยประจำคณะ 60 คน 

 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำ
และนักวิจัย 

3.25 ผลรวมถวงน้ำหนัก 7.8 
อาจารยประจำคณะ 60 คน 

3. การบริการวิชาการ 3.00  

 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 3 ขอที่ได 1, 2, 3, 6 

4. การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 3.00  

 4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

3 ขอที่ได 1, 2, 3, 6 

5. การบริหารจัดการ 4.50  

 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกำกับ
ติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน 
และเอกลักษณของคณะ 

4 ขอที่ได 1, 2, 4, 5, 6, 7 

 5.2 ระบบกำกับการประกันคณุภาพหลักสตูร 5 ขอที่ได 1, 2, 3, 4, 5, 6 

คะแนนเฉลี่ยทั้งหมด 3.82  

ผลคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2558
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
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วจ. รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR)  
ระดับคณะ ประจำป�การศึกษา 2558 

วนัที ่ 12 ตลุาคม 2559 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดิตถ รบัการตรวจ
ประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาระดับคณะ ประจาํปการศกึษา 2558 จากกรรมการผูประเมนิ
ภายนอก ณ หองประชุมพชิยัสมัมนา ชัน้ 1 คณะวทิยาการจัดการ โดยมผีูบรหิาร ประธานหลักสตูร 
คณาจารย และบคุลากรคณะวิทยาการจัดการ เขารวมรบัการประเมิน  
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คณะผู�จัดทำ 
รายงานประจำป� 2559 คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ� 

ท่ีปรึกษา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อิราวัฒน ชมระกา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิ่งดาว จินดาเทวิน รองคณบดีฝายวิชาการ

ผูชวยศาสตราจารยสินีนาถ วิกรมประสิทธิ รองคณบดีฝายบริหาร

อาจารยชนทิรา ไทยพยัคฆ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา

กองบรรณาธิการ 
ผูชวยศาสตราจารยอุษณีย มากประยูร ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

อาจารยจักภพ พานิช หัวหนางานประชาสัมพันธ

นายณรงค พรมงาม เจาหนาที่เทคนิคปฏิบัติการ

ขอขอบคุณ 
หลักสูตร และสวนงานตางๆ ที่ใหความอนุเคราะหขอมูลในการจัดทํา

รายงานประจําปฉบับนี้
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